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Stand van zaken enquête afvalinzameling

Geachte raadsleden,

In het voorjaar van 2018 is een bewonersonderzoek uitgevoerd over afvalscheiding in gemeente
Langedijk. De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in het rapport Enquête Afvalinzameling.
Op basis van het rapport is er op 22 januari 2019 van 20.00 tot 22.00 uur een politiek-bestuurlijke
avond. Hierin wordt uitleg gegeven over welke doelen er zijn gesteld en wat de voor- en nadelen zijn
van de verschillende scenario’s om doelen te kunnen bereiken, nu én in de toekomst. Met de
uitkomsten van deze bijeenkomst zal een voorstel worden gedaan aan het college en de
gemeenteraad voor passende vervolgstappen waarmee verder gestuurd kan worden op het behalen
van de doelstellingen.
Waarom werd de enquête ook alweer gehouden?

Naar aanleiding van het Rijksprogramma Van Afval Naar Grondstof (VANG) waarin is vastgelegd dat
in 2020 maximaal 100 kg restafval per inwoner over mag blijven, heeft de gemeenteraad Langedijk in
2015 het Grondstoffenbeleidskader 2015-2020 vastgesteld.
Hierin is een ambitie gesteld met als doel in 2020 75% hergebruik van grondstoffen uit het
huishoudelijk afval en maximaal 132 kg restafval per inwoner per jaar in Langedijk.
Voor het behalen van deze ambitie heeft de gemeente wijzigingen in de afvalinzameling moeten
doorvoeren. In 2016 zijn nieuwe inzamelmiddelen en inzamelwagens aangeschaft en uitgezet, en ook
zijn de inzamelfrequenties aangepast. De effecten hiervan worden zichtbaar in de data uit 2017.
Hoe is het onderzoek uitgevoerd?

Om inzicht te krijgen in de kennis, houding en het gedrag over het scheiden van afval en de
inzameling hiervan, heeft een onderzoekbureau in het voorjaar 2018 een enquête gehouden.
In totaal hebben 1.337 inwoners hun mening gegeven. Dit is voldoende om te spreken van een
representatief onderzoek. Op basis van alle gegevens is door het onderzoekbureau in het najaar van
2018 het rapport Enquête Afvalinzameling opgesteld.

Aanpassing van het uitvoeringsplan

De enquête moet duidelijkheid brengen welke maatregelen zowel bijdragen aan de ambitie van
Langedijk en de VANG-doelstelling, als ook op draagvlak vanuit inwoners kunnen rekenen.
We zijn in Langedijk goed op weg en kunnen nog betere stappen maken bij het inzamelen en
recyclen van huishoudelijk afval. De overgang naar een circulaire economie begint met andere
woorden ‘gewoon’ thuis. Het verantwoord omgaan en beter benutten van onze grondstoffen is goed
voor de gezondheid en kwaliteit van onze leefomgeving van huidige en zeker toekomstige
generaties.
Communicatie inwoners
Tevens worden de inwoners van Langedijk geïnformeerd met een “tussen stand” over wat er gebeurt
met de uitkomsten van de afvalenquête. Onlangs heeft hierover een interview plaatsgevonden
waarvan het verslag in Langedijk informeert zal worden gepubliceerd.
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