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Geachte heerIn antwoord op uw brief, bij ons ingeboekt op 2 februari 2017, stuknummer Al17.00408, delen wij u het
volgende mee.
Wij kunnen uw verzoek in het kader van de Wet openbaar van bestuur om inzage te krijgen in
informatiedragers die informatie bevatten met betrekking tot de vraag of wij de volksgezondheidsrisico's die samenhangen met het eens per vier weken legen van rolemmers - voldoende hebben onderzocht, niet
honoreren. De reden hiervan is dat er omtrent onze keuze voor de frequentiewisseling geen documenten
met betrekking tot volksgezondheidsrisico's ten grondslag liggen. De gemeente Den Helder laat de
afvalinzameling en -verwerking uitvoeren door HVC, die in 46 gemeenten in Nederland actief is. Wij
hebben onze keuze dan ook mede gebaseerd op de uitgebreide ervaring van HVC en het feit dat er zowel
bij de gemeente als HVC omtrent de gekozen wijze van afvalinzameling geen volksgezondheids-risico's
bekend zijn.
Overigens bestaat de mogelijkheid om luier- en incontinentiemateriaal en/of medisch afval te deponeren in
de dichtstbijzijnde ondergronds verzamelcontainer voor restafval. In zeer specifieke gevallen levert de
gemeente Den Helder hierbij (ruimtegebrek of in de nabijheid geen ondergrondse verzamelcontainer
aanwezig) voor de desbetreffende bewoner maatwerk. Tevens is er voor iedere inwoner van Den Helder
de mogelijkheid om afval - buiten de geldende inzamelstructuur - te brengen naar het afvalbrengstation
van HVC aan de Schootenweg.
Wellicht ten overvloede melden wij u dat zowel groente-, fruit- en tuinafval (waaronder ook etensresten) en
inmiddels ook plastic, pak en blik eens per twee weken laten inzamelen. De inzamelfrequentie van plastic,
pak en blik was eens per vier weken, maar hebben wij - mede naar aanleiding van de wens van de
inwoners (ruimtegebrek en stankoverlast) - verhoogd.
Indien u over het bovenstaande vragen heeft kunt u contact opnemen met
afdeling Stadsbeheer.
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Indien u meent, dat u door dit besluit rechtstreeks in uw belang bent getroffen, kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) bezwaar aantekenen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. In dat
geval dient u binnen zes weken na verzending van dit besluit o.v.v. dagtekening, uw naam, adresgegevens en handtekening en
indien mogelijk het bijsluiten van dit besluit, een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen. Het indienen van een bezwaarschrift
schorst niet de werking van het besluit.
Wanneer u van oordeel bent dat gelet op de in deze zaak betrokken belangen onverwijlde spoed een voorlopige beslissing op korte
termijn vereist, kunt u gelijktijdig met het bezwaarschrift op grond van artikel 8:81 Awb een verzoek daartoe indienen bij de Rechtbank
Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM. Voor de behandeling door de Rechtbank Noord-Holland
van uw verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

