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Betreft: Jaarverslag 2020 HVC
Aan de leden van de Gemeenteraad
In mei 2021 is van HVC de jaarrapportage 2020 ontvangen. HVC heeft met dit rapport het doel de gemeente
te informeren over de huidige stand van zaken van het afval- en grondstoffenbeheer (dit rapport treft u als
bijlage aan). Tevens faciliteert HVC de gemeente in haar regierol.
Hieronder treft u beknopt de belangrijkste aanvullende punten aan op deze rapportage.
Inmiddels heeft de “uitrol” (voorjaar 2021) voor de wijken Oud Den Helder, Geleerdenbuurt, Indischbuurt en
Tuindorp plaatsgevonden. In deze wijken is de inzameling van ‘restafval op afstand’ ingevoerd. De effecten
zoals een betere scheiding en minder grijs afval verwachten wij terug te lezen in de rapportage over het jaar
2021.
De plannen voor de ‘Stad binnen de Linie’ (o.a. Van Galenbuurt, Centrum, ’t Oostsloot, Visbuurt en
Dijksluisbuurt) zullen dit najaar worden presenteert aan de inwoners..
De feitelijke uitrol van afvalbakken en het overgaan naar een pasjessysteem verwachten wij in 2022 te
realiseren. Daarna is het traject om “inzameling op afstand” voor de laagbouw in de gehele gemeente in te
voeren afgerond.
De proef bij de hoogbouwcomplexen (Hendrik Baskeweg en Heiligharm) is inmiddels beëindigd. Deze proef is
richtinggevend voor het faciliteren van onze bewoners in de hoogbouw en gestapelde bouw bij het verder
scheiden van afval.
Uit de evaluatie van de proef eind 2020 blijkt dat de aangeboden inzamel voorzieningen voldoen aan de
behoefte van de bewoners en dat het scheiding percentage van de verschillende deel fracties omhoog gaat.
Bij de hoogbouw en gestapelde bouw binnen gemeente zal nog een traject starten om de fracties PMD,
Papier en GFT te laten inzamelen. De verwachting is deze uitrol in 2023 is afgerond.
Door de HVC wordt het recycle-tarief (betalen per ophaalbeurt of inworp bij afvalzuil ondergrondse
afvalcontainer) richting de gemeente gepropageerd.
Naar HVC is aangegeven dat we eerst het bestaande trajecten (fase 4 en fase 5 hoogbouw) willen afronden
voor dat we willen onderzoek hoe we verder gaan.
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