
 

 
 

M E M O 
  
 

Aan : De gemeenteraad van Beemster 
Van : Het college van burgemeester en wethouders van Beemster 
Datum : 10 februari 2015 
Onderwerp : Budget voor containers van kunststof verpakkingsmateriaal, flessenglas 

en papier 
Bijlagen : Geen 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Bijgaande memo is bedoeld om u duidelijk de achtergrond te schetsen voor het aanvragen 
van budget voor de aanschaf van inzamelcontainers. 
 
Samenvattend 
• Gemeente Purmerend gaat vanaf 1 april 2015 een aantal fysieke (afval)inzamelingstaken 

uitvoeren voor gemeente Beemster.  
• Het college heeft ingestemd met inhoudelijke veranderingen bij de inzamelingstaken. De 

gemeenteraad wordt gevraagd een krediet van € 48.000 beschikbaar te stellen voor de 
aanschaf van zestien bovengrondse containers. De kosten kunnen worden beschouwd 
als “kosten neutraal” binnen de begroting.  

• Deze memo is bedoeld om de raad meer inhoudelijk informeren. Zo nodig zal tijdens de 
vergadering de raad aanvullend mondeling worden geïnformeerd. 

• In de uitwerking is aangehouden dat gemeente Beemster bij de aanschaf van containers 
de aankopende partij is. De keuze wordt bewust voorgesteld omdat kosten rechtstreeks 
– zonder tussenkomst van Purmerend - in de begroting gezet kunnen worden. Het 
vermindert de kans op complicaties met BTW en VPB. 

• De containers in het onderliggende voorstel hebben een grondvlak van iets meer dan 3 
m2 en een inhoud van 5 m3. De kleur is donkergrijs.  

• De beschikbaarheid van zogenaamde plastic heroes zakken blijft ongewijzigd. 
• Het is niet ondenkbaar dat vanuit Rijkswege een nieuwe inzamelfractie wordt 

voorgesteld om afzonderlijk in te zamelen. Namelijk kartonnen drankverpakkingen staan 
her en der in den lande in de belangstelling voor een eigen, dan wel gecombineerde 
inzamelmethode. Samen met Purmerend wordt gekeken naar mogelijkheden en 
toepassingen zodra dat perspectief biedt. 

• Via Binnendijks, zondagsbladen en website zullen de veranderingen ruimschoots 
kenbaar gemaakt worden. 

 
Containers voor de inzameling van kunststof verpakk ingsmateriaal (plastics) 
Plastics in Beemster worden sinds een aantal jaren eenmaal per maand huis-aan-huis 
ingezameld. In de voorliggende periode zijn ervaringen opgedaan en kan worden opgemerkt 
dat: 
• Het regelmatig gebeurde dat inwoners hun plastics niet op tijd aan de weg zetten en dus 

de inzamelauto al voorbij was. 
• Het regelmatig gebeurde dat inwoners hun plastics de avond van tevoren aan de weg 

zetten en dat ongedierte de verzamelzak stuk maakte waardoor zwerfafval ontstond. 
• Bij onstuimig weer de plastics in de sloot waaide en daar langere tijd in bleven liggen. 
• Bij veranderingen van een inzameldag raakte burgers soms in verwarring en boden hun 

plastics op de verkeerde dag aan. 
• Zodra het “anders was” dan “een normale inzameldag” werd er meer dan normaal 

gebeld met het KCC. 
 



Nu gemeente Purmerend gaat inzamelen is onderzocht of de methode van Purmerend (via 
wijkpark containers) ook toepasbaar is in Beemster. In de onderstaande matrix is getracht de 
voor- en nadelen inzichtelijk te maken. 
 
Een + staat voor positief, een – scoort negatief.  
Voor en nadelen bij inzamelsysteem plastics Huis-aan-huis Wijkpark 
Bewoner kan zelf kiezen wanneer hij wil aanleveren -- ++ 
Bewoner kan relatief gemakkelijk zijn plastic aanbieden ++ ++ 
Meeste kans op een hoog aanbod ++ - 
Kilometers te rijden met vrachtauto -- - 
Kilometers te rijden met personenauto + -- 
Onstuimig weer heeft geen invloed op ontstaan zwerfafval - ++ 
Vervuiling op woonwijk niveau en landelijk gebied - + 
Vervuiling op bij wijkparken + - 
Vergelijk in kosten -+ -+ 
Inzameling is onafhankelijk(er) van het weer - + 
Positieve aspecten 7 9 
Negatieve aspecten 8 6 
 
Uit bovenstaande matrix blijkt dat inzameling via wijkpark containers positief scoort. 
Nu per 1 april 2015 de gemeente Purmerend een aantal inzamelingstaken gaat uitvoeren is 
het college van mening dat ook de inzameling van plastics op een andere wijze uitgevoerd 
kan gaan worden en is besloten tot een inzameling op wijkpark niveau.  
 

N.B. niet inzamelen van plastics is feitelijk geen optie! De inzameling van plastics is goed ingeburgerd 
in Beemster, daarnaast is er een verplichting om afval – waar mogelijk en nuttig – gescheiden in te 
zamelen. Het betreft circa 3100 kg plastics per maand. 

 
** Consequentie bij de beoogde verandering is dat er zeven containers voor plastics 
aangeschaft moeten worden. 
 
Containers voor de inzameling van flessenglas 
Halverwege de jaren 90 is in Beemster besloten om flessenglas op kleur gescheiden te 
gaan inzamelen. Inmiddels is de techniek voor het verwerken van flessenglas sterk 
verbetert en is scheiden van kleur en bont nagenoeg geen issue meer. Nu Purmerend de 
uitvoering gaat doen is het een natuurlijk moment, naast efficiëntie en het stroomlijnen van 
de bedrijfsvoering, niet meer dan logisch dat het systeem van Purmerend wordt gevolgd.  
 
Doordat wij op een andere manier gaan inzamelen en de huidige glascontainers van GP 
Groot worden gehuurd zullen wij moeten overgaan naar  “eigen containers”.  
 
** De raad wordt gevraagd budget beschikbaar te stellen voor de aanschaf van vijf 
bovengrondse containers voor flessenglas. 
 
Containers voor de inzameling van papier 
Ook de inzameling van papier, via wijkparkcontainers, zal per 1 april door Purmerend 
uitgevoerd gaan worden. Tot op heden werden deze wijkparkcontainers van GP Groot 
gehuurd. 
 
** De raad wordt gevraagd budget beschikbaar te stellen voor de aanschaf van vier 
bovengrondse containers voor papier. 
 
Financiële consequenties 
Om de zestien containers te kunnen aanschaffen is een bedrag van € 48.000 noodzakelijk. 
De kosten voor de aanschaf van bovengrondse containers kunnen worden gezien als 
kosten neutraal binnen de begroting. Met andere woorden, de kosten worden nu ook 
gemaakt maar op een ander wijze. 


