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Algemeen 

Vragen en antwoorden 
 

Vragen over het plan en de veranderingen voor inwoners 
1) Wat houdt het Duurzaam Afval Beheer plan in? 
2) Waarom komen er meer containers? 
3) Waarom nemen we afscheid van de huidige verzamelcontainers voor restafval die binnen 

of buiten direct naast flats/appartementencomplexen staan?  
4) Hoe ziet de nieuwe situatie eruit voor laagbouwwoningen? 
5) Hoe ziet de nieuwe situatie eruit voor hoogbouwwoningen? 
6) Wanneer komen er meer containers?  
7) Hoe kan ik vragen stellen en/of reageren op de ingetekende locaties van de containers?  
8) Wat houdt het nieuwe afvalinzamelsysteem in? 
9) Waarom komt er een nieuw afvalinzamelsysteem?   
10) Wat gaat het allemaal kosten? 

 

Vragen over afval scheiden 
11) Ik las ergens dat afval scheiden onzin is?  
12) Ik heb wel eens gehoord dat het scheiden van plastic, blik en drinkpakken (PBD) niet beter 

is voor het milieu. Waarom zou ik het dan scheiden? 
13) Waarom kan gewoon niet alles via de nascheiding. Dat is toch veel gemakkelijker en 

goedkoper? 
14) Welk afval mag in welke container? 

 
 
1. Wat houdt het Duurzaam Afval Beheer plan in? 

Duurzaam Afval Beheer plan is het beleidsplan van de gemeente Zandvoort waarin een aantal 
maatregelen staat aangekondigd om meer inwoners te stimuleren afval te scheiden. Zo komen dicht 
bij de woning van bewoners van een hoogbouwwoning zoals een flat of een woning zonder een 
voortuin en/of achtertuin met achterom verschillende verzamelcontainers voor grondstoffen te 
staan. Bewoners van een laagbouwwoning met een voortuin en/of achtertuin met achterom 
ontvangen een duocontainer. Dit is een rolcontainer met twee vakken: één voor papier/karton en 
één voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (PBD).  
Op deze manier wil de gemeente dat meer waardevolle grondstoffen hergebruikt kunnen worden en 
dat de hoeveelheid restafval afneemt. De waardevolle grondstoffen (zoals gft-afval en etensresten, 
PBD en papier/karton) en het restafval zamelt Spaarnelanden voor de gemeente in.  

 
2. Waarom komen er meer containers?  
Ons huishoudelijk afval bestaat voor een groot deel uit grondstoffen die we opnieuw kunnen 
gebruiken, zoals plastic, blik en drinkpakken (PBD), papier/karton, glas, groente, fruit en tuin (gft)-
afval en etensresten, en textiel. Helaas belanden veel van deze grondstoffen nog in de 
restafvalcontainer. Dat is jammer, want daarmee eindigen ze in de verbrandingsovens en kunnen ze 
niet hergebruikt worden. Bovendien is verbranden van het afval de meest milieubelastende manier 
van verwerken. Om dat aan te pakken wordt ‘het duurzaam afvalbeheerplan’ ingevoerd. Door het 
invoeren van de duocontainers en het plaatsen van extra containers in de buurt komen er veel meer 
containers bij voor het inzamelen van grondstoffen. Deze zogenaamde grondstofcontainers komen 
op relatief korte afstand van uw woning te staan.  
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3. Waarom nemen we afscheid van de huidige verzamelcontainers voor restafval die binnen of 
buiten direct naast flats/appartementencomplexen staan?  

 
Om de hoeveelheid restafval te verminderen, is het belangrijk dat alle inwoners meer gaan afval 
scheiden, dus ook de bewoners van hoogbouwwoningen zoals flats en appartementen. In de huidige 
verzamelcontainers voor restafval die binnen of buiten direct naast het pand staan, wordt al het afval 
bij elkaar gegooid. Deze containers kunnen niet worden gebruikt voor het apart inzamelen van 
grondstoffen zoals plastic, blik en drinkpakken (PBD), papier/karton en groente, fruit en tuin (gft)-
afval.  
  
In de nieuwe situatie staat de restafvalcontainer soms verder van huis, zeker voor 
hoogbouwbewoners die gewend waren aan een verzamelcontainer die in het pand stond. Deze 
containers worden vervangen door deels ondergrondse containers voor restafval en grondstoffen die 
in de buurt komen te staan. We hebben bij het kiezen van de locaties van deze containers ernaar 
gestreefd om de loopafstand zo kort mogelijk te houden. De maximale loopafstand is 250 meter. 
Deze richtlijn is door de gemeente bepaald. Vrijwel alle containers staan echter een stuk dichter bij 
de woningen.  
 
4. Hoe ziet de nieuwe situatie eruit voor laagbouwwoningen? 

 
Toelichting: Wijzigingen containers voor laagbouw  
Inwoners van de gemeente Zandvoort die wonen in een laagbouwwoning met een voor- en/of 
achtertuin met achterom en nu rolcontainers aan huis hebben krijgen dit jaar een duocontainer. 
Deze rolcontainer bestaat uit twee vakken, een vak voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken 
(PBD) en een vak voor papier/karton. Deze duocontainer vervangt daarmee de rolcontainer met 
blauwe deksel voor papier. Spaarnelanden zorgt dat papiercontainers worden ingenomen en 
duocontainers worden verstrekt.  
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5. Hoe ziet de nieuwe situatie eruit voor hoogbouwwoningen? 

 
Toelichting: Inwoners van de gemeente Zandvoort die wonen in een appartement, bovenwoning of 
woning zonder (toegankelijke) tuin met voor- of achterom gaan gebruikmaken van containers voor 
grondstoffen en restafval in de buurt. Dit kunnen onder-/ bovengrondse containers zijn.  
In Zandvoort staan op dit moment op verschillende plekken ondergrondse containers voor restafval. 
Deze containers krijgen een nieuw toegangssysteem en zijn daarna alleen nog te openen met een 
afvalpas (één pas per adres). Ook plaatst Spaarnelanden een aantal nieuwe grondstoffencontainers 
en containers op standaard voor de inzameling van groente-, fruit en tuin (gft)-afval en etensresten.  

 
6. Wanneer komen er meer containers?  
Dit jaar start de gemeente samen met Spaarnelanden met het invoeren van het ‘Duurzaam Afval 
Beheer plan’. In de tijdslijn hieronder staan de activiteiten voor dit jaar aangegeven. Deze planning is 
onder voorbehoud van de ontwikkelingen rond het coronavirus.  
 
Tijdslijn 2020 (onder voorbehoud van de ontwikkelingen rond het coronavirus) 
 

 
 

Mei    Mei/Juni  Juni           Vanaf Okt  
- Brief Inwoners  - Mogelijkheid   - Brief Laagbouw        - Per wijk:     
   met meer info tot stellen vragen over verspreiding        Brief Hoogbouw 

en indienen van              duocontainers en over plaatsen 
- Kaarten met  zienswijzen                   inname rol-  containers  
conceptlocaties     container papier  
containers in de buurt       - Per wijk:  
wijscheidenafval.nl    - Start inzameling Plaatsen containers 
      duocontainers  

 - Raadbesluit       
 Afvalstofverordening      
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7. Hoe kan ik vragen stellen en/of reageren op de ingetekende locaties van de containers?  
Tijdens de maanden mei en juni van dit jaar kunt u tijdens de zogeheten zienswijzeperiode uw vragen 
stellen en reageren op de conceptlocaties van de verzamelcontainers voor de hoogbouw. Te zijner 
tijd ontvangt u hierover een brief met meer informatie.  
 
Reageren op locaties verzamelcontainers 
Zodra de voorlopige locaties van de verzamelcontainers voor grondstoffen en restafval bekend zijn, 
tekenen we ze in op een kaart en delen deze op www.wijscheidenafval.nl. Dit wordt het concept 
locatieplan genoemd. Omwonenden en bewoners die gebruik gaan maken van de containers 
ontvangen hierover een brief waarin aangegeven staat wanneer en hoe zij kunnen reageren. Ook 
kunnen zij een zienswijze indienen. Dit is een gemotiveerde, schriftelijke reactie op het locatieplan.  
 
Vervolgens kunnen de locaties aan de hand van op- en aanmerkingen van inwoners nog iets wijzigen. 
Daarna worden de definitieve locaties ingetekend. Dit wordt het definitieve locatieplan genoemd. 
Het definitieve locatieplan met aanwijsbesluit wordt gepubliceerd in het gemeenteblad en staat zes 
weken open voor bezwaar. Inwoners die hebben gereageerd via een zienswijze, kunnen een 
bezwaarschrift indienen.    
 
8. Wat houdt het nieuwe afvalinzamelsysteem in? 
Het nieuwe afvalinzamelsysteem is een geautomatiseerd systeem waarin alle duocontainers en 
containers voor restafval staan opgenomen. Iedere keer als de vuilniswagen uw duocontainer of uw 
rolcontainer voor restafval leegt, wordt dit via een ingebouwde chip opgeslagen in het systeem. 
Hetzelfde gebeurt als u met uw afvalpas de verzamelcontainer voor restafval in de buurt gebruikt. Zo 
kan Spaarnelanden aan de hand van het gebruik van de pas zien of de verzamelcontainer voor 
restafval vol zit.  
 
Inwoners ontvangen te zijner tijd meer informatie over de chips en over de afvalpas. Ook ontvangen 
alleen bewoners die in een appartement, bovenwoning of woning zonder (toegankelijke) tuin met 
voor- en/of achterom wonen tijdig een afvalpas. Er wordt één afvalpas per officieel geregistreerde 
woning door Spaarnelanden uitgegeven. 
 
9. Waarom komt er een nieuw afvalinzamelsysteem?   
Daar is een aantal redenen voor.  

• Het nieuwe afvalinzamelsysteem maakt het onder meer mogelijk om beter onderscheid te 

kunnen maken tussen huishoudelijk en bedrijfsafval. Huishoudelijk afval is immers een 

zorgplicht van de gemeente, bedrijfsafval is dat niet. Een bedrijf is zelf verantwoordelijk voor 

het inzamelen en afvoeren van bedrijfsafval.  

• In het nieuwe, geautomatiseerde afvalinzamelsysteem worden alle duocontainers en 

containers voor restafval opgenomen. Zo weet Spaarnelanden precies hoeveel 

duocontainers er in Zandvoort zijn, waar duocontainers en containers voor restafval staan en 

of ze zijn geleegd cq vol zijn. De containers voor restafval in de buurt zijn na de invoering van 

het nieuwe afvalsysteem (dit najaar) alleen nog met een afvalpas te openen.  

• Ook kan Spaarnelanden haar dienstverlening verbeteren doordat het systeem inzicht geeft in 

zaken als het aantal containers dat wordt aangeboden, zodat op basis daarvan de 

inzamelroutes efficiënter kunnen worden gemaakt. 

 

 

 

http://www.wijscheidenafval.nl/
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10. Wat gaat het allemaal kosten? 

Het belangrijkste uitgangspunt is: verminderen van de hoeveelheid restafval en meer afval scheiden. 
Op dit moment worden veel waardevolle grondstoffen samen met het restafval verbrand en gaan 
hiermee verloren. Dit terwijl het verbranden van afval de meest milieubelastende manier van 
verwerken is en het hergebruiken van grondstoffen zorgt voor een beter milieu. Daarnaast gaat de 
Rijksoverheid het verbranden van afval steeds meer financieel belasten en leveren grondstoffen als 
papier/karton en plastic, blik en drinkpakken (PBD) minder op dan een aantal jaren geleden. Dit zie je 
terug in de hogere gemeentelijke afvalstoffenheffing. Stel dat we niet meer zouden gaan afval 
scheiden, dan wordt het tarief nog hoger. 
 
 

Vragen over afval scheiden 
 
11. Ik las ergens dat afval scheiden onzin is?  
Het afval dat wij gescheiden inzamelen, wordt gescheiden verwerkt tot grondstof voor nieuwe 
producten. Zo dragen wij bij aan het verminderen van het gebruik van fossiele grondstoffen, die 
steeds schaarser worden. 
 
Groente, fruit en tuin (gft)-afval en etensresten worden verwerkt tot biogas en compost. Papier 
wordt gebruikt om nieuw papier van te maken, glas wordt nieuw glas en het plastic, blik en 
drinkpakken (PBD)-verpakkingsafval wordt gesorteerd naar de drie afvalstromen en verwerkt tot 
grondstof voor plastic producten zoals broodtrommels of tuinstoelen. Blik wordt verwerkt tot 
bijvoorbeeld nieuwe koekenpannen en de lege drinkpakken worden door de verwerker gescheiden in 
papier en plastic dat weer voor verder hergebruik wordt aangeboden. Afval scheiden blijft dus zeker 
belangrijk en draagt bij aan een beter milieu. 
 
12. Ik heb wel eens gehoord dat het scheiden van plastic, blik en drinkpakken (PBD) niet beter is 

voor het milieu. Waarom zou ik het dan scheiden? 
Het scheiden en recyclen van kunststof verpakkingen is waardevol, omdat hiermee grondstof voor 
nieuwe kunststof producten wordt teruggewonnen en niet verbrand. Als plastic verpakkingen 
opnieuw worden gebruikt, hoeft bijvoorbeeld geen olie als grondstof te worden gebruikt. Wel kan de 
milieuwinst nog verder toenemen als er minder kunststoffen worden gebruikt, de kunststoffen die 
op de markt komen beter te recyclen zijn en producenten meer gerecycled kunststof gebruiken in 
nieuwe producten. De partijen die hierbij betrokken zijn (producenten, afvalbedrijven, 
recyclingindustrie, gemeenten en het Rijk) zijn zich ten volle bewust van deze uitdagingen en werken 
samen om tot verbeteringen te komen.  
 
13. Waarom kan gewoon niet alles via de nascheiding. Dat is toch veel gemakkelijker en 

goedkoper? 
Als inwoners hun afval thuis zelf scheiden (bronscheiding), worden veel meer afvalsoorten 
gescheiden dan bij nascheiding. Lang niet alle soorten afval kunnen bij nascheiding eruit worden 
gehaald. Waardevolle afvalstromen zoals groente, fruit en tuin (gft)-afval en etensresten , textiel en 
papier/karton gaan grotendeels verloren bij nascheiding. Daarbij is het afval dat thuis door inwoners 
wordt gescheiden heel goed te recyclen.  
 
Plastic, blik en drinkpakken (PBD) 
Alle gescheiden ingezamelde verpakkingen van plastic, blik en drinkpakken (PBD) gaan naar een 
installatie, waar de grondstoffen worden gescheiden van elkaar. Daarom kunnen plastic, blik en 
drinkpakken bij elkaar in de grondstoffen container/duocontainer. Aangezien er meerdere soorten 
plastic bestaan moet het ingezamelde plastic vervolgens door een sorteerinstallatie. Daarna gaan de 
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aparte stromen naar recyclebedrijven. Deze bedrijven bewerken de materialen tot grondstoffen, 
waarmee nieuwe plastic, metalen en kartonnen producten worden gemaakt.  
 
Papier en textiel 
Helaas zijn er ook grondstoffen die nog niet of slecht nagescheiden kunnen worden. Papier en textiel 
zijn daar belangrijke voorbeelden van. Door vervuiling met restafval (en vooral door het vocht) 
verliezen papier en textiel hun kwaliteit en kunnen ze nauwelijks meer als grondstof worden 
hergebruikt. Deze stromen kunnen dus alleen aan de bron gescheiden worden (in de papier- en 
textielcontainers). 
 
14. Welk afval mag in welke container? 
We hebben zoveel verschillende soorten afval dat het wel eens duizelt welk afval in welke bak of zak 
thuishoort. Op de website www.wijscheidenafval.nl vindt u informatie over afval scheiden, de folder 
met wat in welke bak mag en aanvullende links naar overige websites over dit onderwerp. 
Ook in onze Afvalwijzer https://afvalwijzer.spaarnelanden.nl/ kunt u in de afvalwegwijzer alle 
soorten afval invullen en ziet u meteen in welke bak het thuishoort. Deze afvalscheidingswijzer is ook 
als handige app te downloaden voor uw telefoon. 

Staat uw vraag er niet tussen? 
Heeft u vragen over het plan of afval scheiden, aanvullingen of opmerkingen? Kijk op www.wijscheidenafval.nl 
of stel uw vraag bij voorkeur via het formulier op de website van Spaarnelanden dat u vindt op 
www.spaarnelanden.nl/zandvoort. Lukt dat niet, dan kunt u op werkdagen bellen met de Klantenservice van 
Spaarnelanden via tel. 023-75 17 200 (tussen 8.00 en 16.30 uur).                          

 

http://www.wijscheidenafval.nl/
https://afvalwijzer.spaarnelanden.nl/
http://www.wijscheidenafval.nl/
https://spaarnelanden.mozard.nl/mozard/!suite09.scherm1089?mWfrs=137597&mNch=3xrs4ghgaa

