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Geachte leden van de raad,

Hierbij sturen wij u de Afualmonitor Beemster 2016 ter informatie.

Met ingang van rapportagejaar 2016 wordt de rapportage over de resultaten van de
sorteeranalyse in een nieuwe stijl uitgevoerd en wordt tweejaarlijks de Afvalmonitor
gepresenteerd.
ln de Afvalmonitor vindt u de sorteeranalyse 2016 terug.
Naast een toelichting op wet- & regelgeving wordt in een aantal hoofdstukken beschreven
hoeveel afval er in Beemster in 2016 is ingezameld en hoe de verdeling is tussen
gescheiden ingezameld afval en afval dat via de restafval-container is ingezameld.

Beemster heeft in 2016 een afvalscheidingspercentage van 58% gerealiseerd.
Dit percentage bestaat uit 56% gescheiden inzameling en 2o/o nascheiding van grof
huishoudelijk afval.
Ook wordt een analyse van het ingezamelde restafval gemaakt. Hieruit komt naar voren dat
in de restafval-containers nog veel pmd-afval [plastic, lege pakken en blik]zit.
De hoeveelheid gft in het restafval is beperkt. Opvallend is wel dat de categorie "overig

herbruikbaa/' in het restafval groot is. ln deze categorie vallen o.a. metalen, hout, puin, kca,
luiers, kunststof niet-verpakkingen en wit- en bruingoed

ln het nog op te stellen afvalbeheerplan voor de gemeente Beemster vormt de
sorteeranalyse het uitgangspunt voor verdere inzet op verbetering van de afvalscheiding
met het oog op de doelstelling van 75o/o afvalscheiding in 2020.

De tweejaarlijkse sorteeranalyse geeft een goed beeld van het niveau van de afvalscheiding
in de gemeente Beemster. Door structureel elke twee jaar deze sorteeranalyse te doen kan
gemeten worden of de afualscheiding zich verder verbeterd ten opzichte van de vorige
meting.
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Ook kan op basis van de analyse vastgesteld worden wat nog haalbaar is waar het gaat om

verbetering van de afvalscheiding.

Wijvertrouwen u hiermede voldoende te hebben geihformeerd

Hoogachtend,
van Beemster
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