
 

 

PERSBERICHT 
 
Harlingen, 30 oktober 2019 

Gemeente Harlingen stelt afvalproef tijdelijk uit 
Onderzoek uitgesteld tot 25 november 2019 

De gemeente Harlingen heeft besloten het afvalonderzoek dat Tilburg University voor haar zou uitvoeren, uit te 
stellen tot 25 november 2019. De gemeente Harlingen heeft de afgelopen week veel vragen gekregen over het 
onderzoek en de wijze van verzameling, het delen en de verwerking van persoonsgegevens. Door de proef 
tijdelijk uit te stellen kan de gemeente Harlingen haar inwoners beter informeren en inwoners meer tijd geven 
om te bepalen of zij hun medewerking aan het onderzoek willen verlenen. Inwoners van de gemeente 
Harlingen ontvangen deze week nog een brief met meer informatie.   
 
Vorige week ontvingen inwoners van de gemeente Harlingen een brief met informatie over het onderzoek.  
Doel is om te onderzoeken hoe de hoeveelheid huishoudelijk restafval verminderd kan worden en er beter 
afval gescheiden kan worden. Het onderzoek is  niet gericht op het invoeren van een eventuele kiloprijs voor 
afval, de zogenaamde diftar. 
 
Voorafgaand aan de start van de proef van Tilburg University heeft de gemeente Harlingen juridisch onderzoek 
laten uitvoeren naar de wijze van verzameling, het delen en de verwerking van uw persoonsgegevens. Hieruit is 
naar voren gekomen dat dit op deze manier toegestaan, omdat de gemeente Harlingen met de afvalinzameling 
en verwerking een taak uitvoert in het kader van het algemeen belang. Daarnaast zijn er strikte afspraken 
gemaakt met Omrin en Tilburg University, welke zijn vastgelegd in een verwerkingsovereenkomst.  
 
Het onderzoek en de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld, gedeeld en verwerkt voldoet aan de 
Europese wet- en regelgeving (AVG). Inwoners kunnen echter te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik 
van hun persoonsgegevens. De gegevens worden dan vernietigd en niet gebruikt voor het onderzoek.  
 
 

Noot voor de redactie: voor vragen naar aanleiding van dit persbericht neemt u contact op met: Jennifer 
Zwierstra- communicatieadviseur tel 06 48164228.   

 
 


