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Samenvatting:
De gemeente Beemster heeft de ambitie om in 2O22te voldoen aan de na te streven norm

van 75o/o afvalscheiding uit het VANG programma. Het huidige niveau van afval scheiden in
Beemster is 58,3% [afvalmonitor 2016].

ln het Afvalbeheerplan wordt een aantal maatregelen beschreven die een positieve bijdrage

kunnen leveren aan de verbetering van de afvalscheiding in Beemster.

Belangrijk onderdeel van elke maatregel is communicatie. Voor het succesvol doorvoeren van

de verschillende maatregelen is een gedegen communicatie met en voor de bewoners van

Beemster noodzakelijk.

Het Afvalbeheerplan Beemster 2019 -2022 is de aanzet voor het ontwikkelpad van het

afvalbeheer voor Beemster op weg naar een circulaire economie, waar restafval tot een

absoluut minimum beperkt wordt en de focus volledig op hergebruik zal liggen.

Ondenverp:
Afvalbeheerplan Beemster 2019 - 2022
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Middenbeemster, 27 november 2018

Aan de gemeenteraad van Beemster,

lnleiding en probleemstelling:
Het afvalscheidingsniveau in de gemeente Beemster is momenteel 58,3%. ln het VANG
programma IVan Afval Naar Grondstof, zie www.vanq-hha.nl ] is de na te streven doelstelling

opgenomen dat in 2020 75o/o van al het huishoudelijk afval gescheiden ingezameld wordt en

dat per inwoner slechts nog 100 kg restafval per jaar weggegooid wordt. Om tot deze

resultaten te komen is een aantal maatregelen beschreven in het Afvalbeheerplan Beemster

2019 - 2022. Deze maatregelen leveren elk hun eigen bijdrage aan het verbeteren van de

afvalscheiding.

Oplossingsrichtingen :

De maatregelen in het Afvalbeheerplan Beemster hebben allemaal de focus op het

minimaliseren van de totale hoeveelheid afval en het maximaliseren van het hergebruik.

Oftewel het vergemakkel'rjken van het scheiden van afval door de inwoners en het

ontmoedigen van het weggooien van restafval.

Meetbare doelstell i ngen :

Het doel van de maatregelen is om de afvalscheiding in de gemeente Beemster te verhogen

om in 2022te voldoen aan de 75o/o afvalscheiding uit het VANG programma. Via de

afvalmonitor wordt beoordeeld wat de effecten van de maatregelen zijn op de hoogte van het

afva lscheid i ngspercentage.

Financiële consequenties/risico's:
De financiële consequenties van de verschillende maatregelen zijn nog niet bekend. Deze

worden per maatregel wanneer deze gerealiseerd moet worden eerst uitgewerkt.

Communicatie:
n.v.t.

Monitoring/evaluatie:
n.v.t.

Voorstel:
Het Afvalbeheerplan Beemster 2019 - 2022 vaststellen

burgemeester wethouders van Beemster,

ucnDur'
A.J.M. van Beek
burgemeester

C.P. van Duivenvoorde
secretaris
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 novemb er 2018,

BESLUIT:

het Afvalbeheerplan Beemster 2019 - 2022 vastte stellen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 18 december 2018

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier


