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Geachte ondernemers,
De gemeente Zandvoort zet de komende jaren in op betere afvalscheiding en vermindering van de
hoeveelheid restafval. In 2020 start de gemeente samen met Spaarnelanden daarom met de
invoering van het ‘Duurzaam Afvalbeheer Plan’. In dit plan is een aantal maatregelen benoemd om de
afvalinzameling van huishoudens stap voor stap te verduurzamen. De maatregelen kunnen echter
ook gevolgen hebben voor de afvalinzameling van bedrijven. De gemeente en Spaarnelanden willen
daarom ondernemers via deze brief tijdig informeren over de maatregelen en voldoende gelegenheid
bieden om vragen te stellen.
Wat zijn de maatregelen in het kort?
- Voor bewoners van een hoogbouwwoning zoals een flat of appartement en van een woning
zonder voor- en/of achtertuin met achterom komen er meer grondstofcontainers op straat te
staan. Dit zijn onder- en bovengrondse containers voor de inzameling van grondstoffen zoals
papier en karton, en plastic, blik en drinkpakken (PBD). Voor groente, fruit en tuinafval (gft) en
etensresten komen er groene rolcontainers op standaard te staan.
- Bewoners van een laagbouwwoning met een tuin ontvangen een duo rolcontainer. Deze
rolcontainer bestaat uit twee vakken, een vak voor PBD en een vak voor papier en karton.
- De duo rolcontainer en de rolcontainer voor restafval krijgen een registratiechip, zodat
Spaarnelanden de rolcontainers op kan nemen in een elektronische administratie. In deze
administratie wordt het aantal rolcontainers per adres opgenomen, zodat de kosten voor één of
meerdere extra container(s) in rekening kunnen worden gebracht.
- De verzamelcontainers voor restafval op straat krijgen een nieuw toegangssysteem en zijn vanaf
dit najaar alleen nog te openen met een afvalpas. Alleen bewoners die geen rolcontainers aan
huis hebben, ontvangen één afvalpas per adres.
- De gele huisvalzakken verdwijnen evenals de verzamelcontainers voor restafval die in of direct
buiten het pand van diverse hoogbouwcomplexen staan bij bijv. flatwoningen en appartementen.

Waarom zijn deze maatregelen nodig?
Grondstoffen worden wereldwijd steeds schaarser en de vraag neemt toe. 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. Door afval goed te scheiden kunnen we grondstoffen
hergebruiken. Afval is dan geen afval meer, maar een grondstof. Van papier wordt bijvoorbeeld nieuw
papier gemaakt en van lege plastic flessen worden broodtrommels en tuinstoelen gemaakt. Zo krijgt
afval een nieuw leven.
Bedrijfsafval laten afvoeren door een erkende inzamelaar
Een bedrijf is zelf verantwoordelijk voor de inzameling van bedrijfsafval. Ook moet u het afval zelf
gescheiden (laten) afvoeren. U kunt hiervoor een contract afsluiten met een erkende, particuliere
inzamelaar om uw afval te laten ophalen. Erkende inzamelaars vindt u op de zogeheten landelijke
VIHB-lijst. Zij vervoeren de bedrijfsafvalstoffen naar erkende verwerkers.
Green Collecting
Wilt u bijdragen aan een collectieve, duurzame oplossing om het aantal transportbewegingen zo laag
mogelijk te houden en samen te investeren in het schoner en mooier maken van onze badplaats? Wij
inventariseren de interesse van Zandvoortse ondernemers voor Green Collecting, een
samenwerkingsverband dat in oktober 2018 in Haarlem begon. Het doel is zo min mogelijk
transportbewegingen in 2025. Om hieraan bij te dragen hebben vier inzamelaars van bedrijfsafval,
Transport en Logistiek Nederland en gemeente Haarlem de handen ineengeslagen om samen aan
een duurzamere manier van inzameling van bedrijfsafval te werken. Bij interesse stuur een e-mail
naar contact@spaarnelanden.nl.
Meer informatie of vragen?
Via www.wijscheidenafval.nl kunt u de kaart met de conceptlocaties van de containers voor huisvuil
inzien en hierop reageren. Op www.wijscheidenafval.nl vindt u veel gestelde vragen met antwoorden
en contactinformatie voor als u andere vragen heeft.

Met vriendelijke groet,

Peter Tobben
Procesmanager Duurzaam Afval Beheer
Gemeente Zandvoort
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