
 

 

 

9.  

 

Motie onderzoek nascheiding 

 

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 10 november 2020; 

 

Overwegende: 

 

dat de raad eerder op voorstel van het College gekozen heeft voor bronscheiding 

in Westland; 

 

dat inmiddels vastgesteld kan worden dat de huidige en voorgenomen wijze van 

verzamelen van huishoudelijk afval op veel weerstand van onze inwoners stuit;  

 

dat de vele klachten over het niet ophalen, verkeerde informatie vanuit gemeente, 

rondslingerend afval op een groot aantal plekken in Westland aangeven dat het 

huidig inzamelen geen succes is; 

 

dat Westland Verstandig een zeer groot aantal verklaringen van inwoners kreeg 

die wensen dat de gemeente overgaat op nascheiding. Minder bakken, frequenter 

ophalen, minder rondslingerend vuil;  

 

dat vele andere grotere gemeenten inmiddels zijn overgegaan van bronscheiding 

naar nascheiding, vanwege het verder terugdringen van de hoeveelheid restafval 

en vanwege de wensen vanuit hun inwoners; 

 

dat nu uit de door Westland Verstandig ontvangen verklaringen blijkt dat onze 

inwoners niet voor bronscheiding zijn, moet gevreesd worden dat ook de wil om 

zelf te scheiden met bakken en zakken niet groot genoeg is om tot een succes te 

leiden;  

 

dat als de inwoners er niet achter staan, dit systeem van bronscheiding geen 

succes zal worden. Ook wordt door onze inwoners nog steeds veel kritiek geuit op 

het verzamelen van restafval 1 keer in de 3 weken;  

 

dat men ambtelijk in 2017 ook voor nascheiding was, maar plotsklaps dit College 

toch koos voor bronscheiding en daarin werd gevolgd door de meerderheid van de 
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Raad. Inmiddels weten we echter meer en vaststaat dat nascheiding bij veel 

andere gemeenten het wint van bronscheiding;  

 

dat de afvalverwerker HVC in staat is het Westlandse huishoudelijke afval, ook bij 

nascheiding, te verwerken;  

 

dat het vorenstaande de reden is om het College te verzoeken na te gaan wat de 

gevolgen zijn als Westland alsnog overgaat tot nascheiding en dus plastic etc. en 

restafval in 1 bak laat gooien, welke bak dan wekelijks op vaste dagen wordt 

opgehaald en enkel groen en papier apart worden ingezameld. Naar verluidt zijn 

recent al berekeningen gemaakt door het College over een en ander;  

 

Verzoekt het College:  

Aan de Raad te rapporteren binnen 2 maanden welke gevolgen -financieel en 

organisatorisch- het heeft als de gemeente op korte termijn overgaat tot 

nascheiding en daarbij te betrekken de annuleringskosten voor de extra bak en of 

zak voor plastic etc., de mogelijkheid waar dat kan tot ondergronds verzamelen of 

gewoon met 1 bak bij de inwoners thuis of bovengrondse verzamelcontainers en 

het financiële effect daarvan en de effecten op de thans lopende contracten met 

de inzamelaar en verwerker. 

 

Gaat over tot de orde van de dag. 

 

Namens de fractie van Westland Verstandig, 

Peter Duijsens 


