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1. Waarom een nieuw beleid voor afval scheiden?
De Rijksoverheid legde vast dat gemeenten hun percentage afvalscheiding moeten verhogen. Dat
vindt het gemeentebestuur van Haarlem ook. Het Strategisch Plan Afvalscheiding (SPA) bevat de
uitgangspunten voor het Haarlemse grondstoffenbeleid 2016 - 2022. Daarin is een ambitie verwoord
voor het scheidingspercentage en de resterende kilo’s huishoudelijk restafval. Het Rijk geeft aan dat
een stad als Haarlem in 2020 68 procent afvalscheiding en 130 kilo huishoudelijk restafval per
inwoner per jaar zou moeten realiseren. Dit betekent dat Haarlem nog een flinke stap voorwaarts
moet maken, maar het lijkt stapsgewijs realiseerbaar in 2022.
2. Wat betekent dit ambitieniveau en hoe wil de gemeente Haarlem dit ambitieniveau bereiken?
De ambitie is om het huidige scheidingspercentage structureel te verhogen van 37 procent naar 68
procent. Dat betekent 130 kilo restafval per inwoner per jaar in 2022.
Dit willen we bereiken met de volgende stappen:
A. Communicatiecampagne om Haarlemmers bewust te maken van het belang van verdere
afvalscheiding, daarnaast inzet van afvalcoaches.
B. Zowel bij hoog- als bij laagbouw groente-, fruit- en tuinafval inzamelen; bij hoogbouw worden
hiervoor diverse soorten inzamelmiddelen getest, zoals bovengrondse en ondergrondse containers.
C. Woningen die daarvoor geschikt zijn, voorzien van een duocontainer voor papier en
plastic/blik/drankenkartons (PBD).
D. Nieuwe functie van ondergrondse restafvalcontainers om grondstoffen (papier, PBD, glas en
textiel) dichtbij huis in te zamelen en restafval op grotere afstand.
E. Invoeren van een beloningssysteem voor afval scheiden (gedifferentieerde tarieven); degene die
meer afval scheidt en minder restafval heeft, heeft ook minder kosten. Over de invoering neemt de
gemeenteraad in 2018 nog een definitief besluit.
F. Nascheiding van huishoudelijk restafval.
G. Optimalisatie van de scheiding van grof huishoudelijk afval.
3. Wanneer worden welke maatregelen ingevoerd?
Gemeente Haarlem en Spaarnelanden maken voor elk van de 21 wijken in Haarlem een wijkanalyse.
Hierbij wordt gekeken naar de huidige inzamelmiddelen en voor de nieuwe situatie wordt per wijk
een plan gemaakt. Uitgangspunt daarbij is dat geschikte laagbouwwoningen een duocontainer voor
papier en PBD krijgen. Bij hoogbouw en woningen die geen duocontainer kwijt kunnen, wordt een
deel van de restafvalcontainers omgebouwd tot grondstofcontainer (voor papier en PBD). Hierdoor
komen de ondergrondse restafvalcontainers iets verder weg te liggen. Ook wordt getest hoe gft-afval
het beste bij hoogbouwwoningen ingezameld kan worden.
In 2017 worden de maatregelen ingevoerd in Meerwijk, Vondelkwartier, Garenkokerskwartier en
Hasselaersbuurt. Voor 2018 en 2019 wordt nog een planning gemaakt voor de wijken.
Per wijk worden de wijkanalyse en het conceptplan voor de nieuwe inrichting qua inzamelmiddelen
tijdig met de wijkraad besproken. Ook komt er per wijk een informatiebijeenkomst voor de
bewoners.
4. Gaat de gemeente controleren wat ik weggooi? Voor welk afval?
Nee, de gescheiden ingezamelde grondstoffen per huishouden worden niet gewogen en zeker niet
belast. Wel kunnen we een totale vracht van een grondstof wegen. Zo maken we berekeningen:
bijvoorbeeld hoeveel grondstoffen er in een bepaalde wijk of bepaalde inzamelroute in totaal wordt

ingezameld, en zo kunnen we ook een gemiddelde per huishouden berekenen. Maar we gaan niet
per huishouden afval registreren.
5. Kan ik ook een duocontainer krijgen?
Als uw woning geschikt is om een duo-rolcontainer op eigen terrein te plaatsen dan krijgt u een
duocontainer zodat u papier en plastic/blik/drankenkartons kunt scheiden.
6. Mogen bewoners in de proefwijken de duocontainer houden?
Bij de uitwerking van het afvalscheidingsplan is er in eerste instantie gekozen voor de inzameling van
plastic/blik/drankenkartons via plastic zakken aan lantaarnpalen. Op basis van landelijke ervaringen
hiermee en nader onderzoek is er toch gekozen voor het inzamelen van papier en
plastic/blik/drankenkartons via duocontainers. De woningen in de proefwijken Molenwijk,
Boerhaavewijk en Ramplaankwartier kunnen hun duocontainer dus houden.
7. Wat mag er allemaal in een duocontainer?
In de duocontainer mogen plastic, blik en drankenkartons en papier. De containers hebben een
inhoud van 260 liter en bestaan uit twee aparte compartimenten zodat het afval in de container
gescheiden blijft. Ook in de inzamelwagen blijven het papier en PBD gescheiden zodat deze
waardevolle grondstoffen verwerkt wordt tot grondstoffen voor nieuwe producten.
8. Kan ik ook glas in de duocontainer doen?
Nee, een duocontainer is een container voor papier en plastic/blik/drankenkartons. In heel Haarlem
staan glascontainers. Hier kunt u uw glas kwijt. De locaties van glascontainers vindt u op
www.mijnafvalwijzer.nl.
9. Moet ik betalen voor een duocontainer?
Nee, er zijn geen kosten verbonden aan de duocontainer.
10. Wanneer krijg ik een duocontainer thuis?
In 2017 krijgen geschikte woningen in Meerwijk, Vondelkwartier, Garenkokerskwartier en
Hasselaersbuurt een duocontainer. Bewoners krijgen tijdig bericht wanneer zij de duocontainer
ontvangen. De planning voor de overige wijken is nog niet bekend. Zodra deze wel bekend is, krijgt u
dat te horen.
11. Hoe weet ik wanneer mijn wijk aan de beurt is?
De wijkraden en bewoners van een wijk worden tijdig geïnformeerd over de planning voor hun wijk.
12. Kan ik de duobak ook eerder krijgen?
Dat is helaas niet mogelijk. Om het legen van de duocontainers zo efficiënt mogelijk te laten
verlopen, worden de duocontainers per wijk uitgezet. Zo kan ook de inzameling per wijk ingepland
worden.
13. Ik heb geen ruimte voor een duocontainer (ik woon in een flat/heb geen ruimte voor of
achter mijn woning); hoe bied ik mijn gescheiden afval aan?
In heel Haarlem staan containers voor PBD en papier. De locaties van deze containers vindt u op
www.mijnafvalwijzer.nl.
14. Hoe vaak wordt mijn duocontainer geleegd?
Uw duocontainer wordt 1 keer in de 2 weken geleegd. U krijgt bij het ontvangen van de duocontainer
ook te horen wanneer uw duocontainer wordt geleegd.

15. Wat doe ik als mijn duocontainer vol is?
Wanneer uw duocontainer vol is, heeft u altijd de mogelijkheid om uw papier en PBD weg te brengen
naar de ondergrondse containers voor papier en PBD. Deze vindt u in de wijk en bij winkelcentra.
16. Kan ik samen met mijn buren een duocontainer delen?
Een duocontainer hoort bij de woning. Daarom krijgt elke geschikte woning een duocontainer. De
ervaring leert bovendien dat een huishouden zoveel papier en PBD heeft dat een duocontainer hier
makkelijk mee gevuld raakt.
17. Ik wil geen duocontainer. Kan ik deze weigeren?
Als uw woning geschikt is voor een duocontainer - u heeft een laagbouwwoning, woonwagen of
woonboot met een voortuin en/of achterom om de duocontainer op eigen terrein te plaatsen - dan
hoort u de aangeboden duocontainer te accepteren. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om afval
gescheiden in te zamelen. Volgens de afvalstoffenverordening moet u het inzamelmiddel dat u wordt
aangeboden accepteren en gebruiken.
18. Wat is een ongeschikte woning voor een rolcontainer?
Alle laagbouwwoningen inclusief woonboten en -wagens zonder voortuin en zonder achterom, geen
ruimte naast de woning en geen berging of schuur, bovenwoningen, appartementen en hoogbouw.
Onder hoogbouw vallen bovenwoningen, portiekwoningen en hoog flats. Twijfelgevallen zijn ter
beoordeling aan de gemeente Haarlem.
19. Waarom gaat het plan om plastic/blik/drankenkartons in te zamelen met zakken niet door?
Dit was toch een goedkopere manier om in te zamelen?
Het argument om met zakken plastic, blik en drankenkartons in te zamelen, was het stadsbreed
(laag- en hoogbouw) hanteren van één inzamelsysteem. Op basis van de toen bekende landelijke
gegevens waren zakken ook goedkoper dan duobakken.
Voor het inzamelen van PBD met plastic zakken is de inzamellogistiek bekeken, toegepast op de
Haarlemse situatie, en zijn de meest recente ervaringscijfers elders in het land opgevraagd. Per saldo
blijken de kosten bij het inzamelen van PBD met plastic zakken toch hoger en de opbrengsten lager
dan bij inzameling via een duocontainer. Daarnaast is de inzameling met duocontainers duurzamer
omdat de CO2-besparing hoger is dan bij inzameling via plastic zakken. Ook blijft het straatbeeld
schoner bij duocontainers omdat er geen plastic zakken aan lantaarnpalen hangen.
Bovendien blijkt uit landelijke ervaringscijfers dat de kwaliteit van PBD het beste is als dit met een
duocontainer wordt ingezameld. Mooie bijkomstigheid is dat met de duocontainer ook papier aan
huis ingezameld kan worden.
20. Wat gebeurt er met de huidige ondergrondse containers voor papier, plastic en glas. Blijven
deze bestaan?
De huidige ondergrondse containers voor papier, plastic en glas blijven bestaan. In buurten waar
duocontainers worden ingezet, worden eventueel overbodige ondergrondse containers voor
plastic/blik/drankenkartons en voor papier vervangen voor andere grondstoffen (denk aan glas, gft,
textiel).
21. Hoe gaan plastic, blik en drankenkartons ingezameld worden bij hoogbouw nu er geen plastic
zakken komen?
Bij de hoogbouw en buurten waar woningen zijn die geen gft-container en duocontainer kwijt
kunnen, gaan we een deel van de restafvalcontainers ombouwen tot grondstofcontainers voor
papier en PBD. Ook gaan we testen met de ondergrondse en bovengrondse containers voor gft-afval
bij hoogbouw. De ondergrondse restafvalcontainers komen daardoor iets verder weg te liggen.
Hierdoor maken we het bewoners makkelijker om dichtbij huis hun papier en plastic gescheiden weg
te gooien.

22. Waarom zamelen we papier en plastic/blik/drankenkartons apart in als een machine dit ook
kan scheiden van het restafval?
Het is juist de combinatie van bron- en nascheiding die het beste resultaat geeft. Gemeente Haarlem
heeft expliciet voor bronscheiding gekozen als belangrijkste manier om afval te scheiden. Op dit
moment levert bronscheiding (vooral in een stedelijk gebied als Haarlem) de beste kwaliteit aan
grondstoffen op.
23. Wat doet het nascheiden met de kwaliteit van papier en plastic/blik/drankenkartons?
Bronscheiding levert altijd de beste kwaliteit aan grondstoffen op. Vooral bij papier is dit het geval.
Papier wordt namelijk nat in het restafval en is daardoor minder goed te hergebruiken. Voor
plastic/blik/drankenkartons geldt ook dat de kwaliteit het beste is als het via bronscheiding apart
wordt ingezameld.
Gft-afval kan voorlopig nog niet via nascheiding uit het restafval worden gehaald, maar ook voor gftafval geldt dat het meer vervuild raakt als het in het restafval zit waardoor het ook minder goed te
hergebruiken is.
24. Hoe werkt dat nascheiden nu precies?
In een nascheidingsinstallatie voor huishoudelijk afval worden kunststoffen, drankenkartons,
metalen en papier/karton van elkaar gescheiden met onder meer magneten en infraroodlicht. De
grondstoffen die met het scheiden van het huishoudelijk afval wordt teruggewonnen worden
duurzaam verwerkt. Hiermee worden weer nieuwe producten gemaakt.
25. De gemeente zet vol in op bronscheiding, terwijl op termijn nascheiding mogelijk wordt. Is het
niet financieel duurzamer om direct op nascheiding in te zetten? Straks hebben we allemaal
afvalinzamelpunten voor verschillende soorten afval terwijl nascheiding veel efficiënter blijkt.
De kwaliteit van de brongescheiden grondstoffen is hoger dan bij nascheiding. Daarnaast is
nascheiding bij gft en textiel nog niet mogelijk. Een combinatie van zowel bronscheiding als
nascheiding is de meest effectieve en duurzame methode in de komende jaren.
26. Een gft container bij bovenwoningen en hoogbouw is toch al eens geprobeerd en blijkbaar
mislukt, waarom zou het nu wel goed gaan?
We zetten ons als gemeente in voor duurzaamheid. Daar hoort ook bij dat we duurzamer met ons
afval omgaan. Met communicatie (bewustwordingscampagne) wordt nadrukkelijk en op een
positieve manier het belang van juist afval scheiden onder de aandacht gebracht van alle inwoners.
Ook worden afvalcoaches als onderdeel van de communicatieaanpak ingezet om het scheiden van
groente- en fruitafval in de hoogbouw te begeleiden. Tenslotte heeft handhaving een rol als er
structureel misbruik gemaakt wordt van de voor gf-afval bestemde inzamelmiddelen. De verwachting
is dat door deze aanpak het resultaat van de gf-inzameling sterk verbetert.
27. Ben ik verplicht om de aangeboden afvalbakken te gebruiken?
Gemeenten hebben een zorgplicht om huishoudelijk afval in te zamelen. Het weggooien van afval op
plekken die daarvoor niet zijn bedoeld is dan ook strafbaar. De inzamelvoorzieningen die
aangeboden worden zijn daarom niet vrijblijvend, maar moeten wel geaccepteerd worden. De
afvalbak is eigendom van Spaarnelanden en hoort bij het huis. Deze verplichting is in het
uitvoeringsbesluit van de afvalstoffenverordening vastgelegd.
28.

Komen er meer inzamelplekken in de stad voor het gescheiden inzamelen van papier,
plastic/blik/drankenkartons, glas en textiel?
Ja, op termijn wordt restafval minder en kunnen de huidige restafvalcontainers gebruikt worden voor
het inzamelen van papier, plastic/blik/drankenkartons, glas en textiel.

29.

Er zijn jarenlang ondergrondse containers voor restafval geplaatst en nu worden ze weer
weggehaald? Dat is toch kapitaalvernietiging van een nu goed werkend systeem?
Deze investering is niet voor niets geweest. Ondergrondse containers voor restafval kunnen gebruikt
worden voor grondstoffen in plaats van restafval. Over het algemeen worden de afstanden tot
grondstofcontainers verkleind en tot restafvalcontainers vergroot om het scheiden van afval te
stimuleren en makkelijker te maken.
30.

Wordt de loopafstand voor het wegbrengen van de restafval groter? Denkt u aan ouderen en
gehandicapten? Is er uitzonderingsbeleid gemaakt voor deze groepen?
De consequentie van het vervangen van restafvalcontainers door gronstoffencontainers is dat de
loopafstand naar de grondstoffencontainer kleiner wordt en naar de restafvalcontainers groter. Het
betreft gemiddelde afstanden. Daarnaast neemt het restafval af waardoor dit minder vaak naar de
restafvalcontainer gebracht hoeft te worden. Hierdoor wordt het ook voor ouderen en
gehandicapten acceptabeler. Voor Haarlemmers die door hoge leeftijd en/of slechte gezondheid ook
zelf hun boodschappen niet meer kunnen doen en die bijvoorbeeld ook geen beroep kunnen doen
op buren, kan een aanvullende afspraak met Spaarnelanden worden gemaakt.
31.

Er staat dat de ondergrondse restafvalcontainers gebruikt gaan worden voor bijvoorbeeld de
inzameling van papier. Moet ik dan niet heel ver lopen met mijn restafval?
Wanneer u meer afval scheidt, heeft u minder restafval. Waar meerdere restafvalcontainers bij
elkaar staan, wordt een aantal restafvalcontainers vervangen door grondstoffen containers. De
loopafstand verandert dan niet. Sterker nog, u hoeft dan minder ver te lopen om uw papier kwijt te
kunnen in een container.
32.

De gemeente gaat uit van een meewerkende Haarlemmer, maar hoe gaat u de “niet
meewerkende Haarlemmer” aanpakken die gaat dumpen of afval bij een buurgemeente
stort?
De gemeente gaat ervan uit dat er in het afvalscheidingsplan voldoende voorzieningen zijn
opgenomen om Haarlemmers zo goed mogelijk afval te laten scheiden. De invoering, die stapsgewijs
gaat, gaat de gemeente goed monitoren en ook bijsturen, als we signalen krijgen dat het afval
onbewust of bewust niet goed wordt aangeboden. Bij bewust dumpen van afval op plekken en in
bakken die daar niet voor zijn bedoeld, volgt uiteindelijk een boete.
33.

De gemeente noemt in het SPA dat de inzet voor handhaving nog nader moet worden
uitgewerkt. Is dat niet raar, want er is al wel een bedrag voor gereserveerd.
Voorlopig is een aanname gedaan voor de inzet van handhaving. Zoals in het plan is aangegeven, kan
het gewenst zijn dat benodigde inzet wordt aangepast.
34.

Worden de extra uren handhaving structureel ingezet, of alleen tijdens de invoerperiode van
de maatregelen uit het Strategisch Plan Afvalscheiding?
De inzet is permanent en afhankelijk van de behoefte.
35.

Zijn Haarlemmers of wijkraden geraadpleegd over de te nemen maatregelen? Is er
geparticipeerd?
Haarlem moet een inhaalslag maken als het gaat om afvalscheiding. Er zijn snel maatregelen nodig
om de hoeveelheid grof en fijn huishoudelijk restafval terug te brengen van bijna 300 kg nu naar 130
kg per persoon in 2022. Om dit mogelijk te maken zijn binnen de financiële randvoorwaarden met
behulp van experts keuzes gemaakt. Dit is voorgelegd aan een klankbordgroep van betrokken
bewoners. Bij de invoering van de maatregelen wordt participatie breder ingestoken. Maatwerk,
draagvlak en kennis van de buurt en omgeving zijn belangrijke voorwaarden voor het slagen van de
in te voeren maatregelen. De maatregelen uit het afvalscheidingsplan worden per wijk ingevoerd.
Voordat een wijk aan de beurt is, gaan gemeente Haarlem en Spaarnelanden in gesprek met de

betreffende wijkraad. Ook komt er een informatiebijeenkomst voor bewoners in een wijk voordat de
maatregelen worden ingevoerd.
36. Wat is diftar (beloningssysteem)? Moet ik vanaf nu voor mijn restafval gaan betalen?
Diftar staat voor ‘gedifferentieerde tarieven’. Hierbij wordt per huishouden geregistreerd hoeveel
restafval aangeboden wordt. Zo is er een financiële prikkel om afval te scheiden. Hoe beter bewoners
hun afval scheiden, hoe lager de uiteindelijke afvalstoffenheffing is. Bewoners kunnen daarmee zelf
invloed uitoefenen op het door hen te betalen tarief. Afhankelijk van de hoeveelheid aangeboden
zakken restafval wordt een hoger of lager bedrag verrekend met het basistarief van de
afvalstoffenheffing. U hoeft voorlopig nog niet voor uw restafval te betalen. In 2018 start de
gemeente met de voorbereiding van invoering van diftar.
37. Gaat de invoer van diftar (beloningssysteem) niet het dumpen van afval veroorzaken?
De invoering van diftar kan leiden tot ongewenst gedrag, zoals aanbieding van restafval in de gratis
grondstofbakken voor papier en textiel of dumping van restafval in de openbare ruimte. Door hier
vanaf de invoering goed op toe te zien en te handhaven, kan dit effect grotendeels worden
voorkomen. Er is rekening gehouden met een extra budget voor handhaving.
38.

Wanneer wordt diftar (beloningssysteem) ingevoerd? Hoe gaat de gemeente berekenen
hoeveel restafval ik weggooi?
In 2018 wordt de voorbereiding voor invoering van diftar gestart. De invoering van diftar vraagt nog
om een nadere uitwerking. Maar een idee kan zijn dat er een tarief gerekend wordt voor elk moment
dat een restafval-minicontainer wordt aangeboden of dat een ondergrondse container voor restafval
wordt gebruikt. De wijze van invoeren wordt ook nog aan de gemeenteraad voorgelegd. Eerst brengt
de gemeente de voorzieningen voor het gescheiden aanbieden van grondstoffen goed op orde (gft,
plastic, blik en drankenkartons, papier). Daarna voeren we een tarief in op het aanbieden van
restafval.
39. Wat gaat het invoeren van diftar (beloningssysteem) kosten?
De verwachting is dat diftar structureel € 430.000, - per jaar gaat kosten (€ 13, - per aansluiting).
Specifieke informatie is te vinden in bijlage 12 – gehanteerde kengetallen van het Strategisch Plan
Afvalscheiding – vastgesteld door B&W op 12 april 2016.
40. Wat levert diftar (beloningssysteem) op? Wat gaat het de Haarlemmer kosten?
Diftar geeft een financiële prikkel die aantoonbaar leidt tot beter afval scheiden. Uit ervaring blijkt
dat inwoners in gemeenten met diftar afval beter scheiden. Het lagere aanbod van restafval maakt
het mogelijk de kosten die voor diftar gemaakt moeten worden, terug te verdienen.
41.

Hoe zal het diftar (beloningssysteem) tarief opgebouwd zijn, een vast deel en een flexibel
deel of anders?
In 2018 starten we met de voorbereidingen voor diftar. De wijze van invoeren wordt dan nader
uitgewerkt en wordt eerst nog voorgelegd aan de gemeenteraad.
42.

Hoe gaat de gemeente berekenen hoeveel restafval ik weggooi? Meet de gemeente het
gewicht?
Het uitgangspunt is niet het gewicht maar dat aantal keren dat restafval wordt aangeboden. De wijze
van invoering ligt nog niet vast. Dit wordt in 2018 aan de gemeenteraad voorgelegd.
43. Door deze maatregelen zou de afvalstoffenheffing toch juist omlaag gaan?
De eerste jaren zijn forse investeringen noodzakelijk om tot een betere scheiding van afval te komen
en om meer waardevolle stromen te kunnen inzamelen. Op korte termijn stijgt de heffing naar
verwachting met ongeveer 5%. In het beleid is uitgegaan van meerdere jaren van investeringen

voordat de kosten gaan dalen. Hoe eerder we tot beter scheiden van afval overgaan, hoe eerder de
kosten dalen.
44. Ik wil mijn gft-afval wel scheiden, maar ik heb geen groene rolemmer. Wat nu?
In de zomer van 2016 zijn er 3.000 extra gft-containers uitgedeeld in Haarlem bij woningen waar dit
mogelijk was. Lang niet alle woningen in Haarlem hebben ruimte voor het plaatsen van gft-container.
Bovendien zijn niet alle straten in het centrum breed genoeg voor de inzamelwagens van
Spaarnelanden. Momenteel kan bij 30 procent van de woningen in Haarlem het gft-afval via een
groene rolemmer worden ingezameld. Voor de andere 70 procent moet dus een andere oplossing
komen. De gemeente onderzoekt nu wat de beste manier is om te zorgen dat ook mensen die in een
flat, bovenwoning of een huis zonder achterom of voortuin wonen hun gft-afval gescheiden kunnen
inleveren. Van januari 2017 t/m juni 2017 loopt er een pilot met de schillenboer in een aantal straten
in de Vijfhoek en Leidsebuurt in combinatie met verzamelcontainers in standaards om te kijken of
dat een geschikte methode is om gft op te halen. Houd voor de laatste ontwikkelingen de website
www.wijscheidenafval.nl in de gaten.
Hebt u wel ruimte voor een gft-container en wilt u er graag een ontvangen? Neem dan contact op
met Spaarnelanden via tel. 023-7517200 of via info@spaarnelanden.nl.
45.

Worden de containers voor plastic nu ook vaker geleegd? Sinds er blik en drankenkartons bij
het plastic mogen zit de plasticcontainer namelijk vaak vol.
Ja, Spaarnelanden leegt de plastic containers op de drukste locaties vaker. Als een container vol is,
kunt u dit altijd melden bij Spaarnelanden via www.spaarnelanden.nl of via 023-7517200. De
container wordt dan zo snel mogelijk geleegd.
46.

Waarom hebben de containers voor plastic afval zo’n kleine opening? Kunnen ze geen
opening krijgen waar je vuilniszakken in kunt gooien?
De containers met de kleine klep zijn jaren geleden geplaatst en toen was dit gebruikelijk. Wanneer
er containers bij komen of vervangen moeten worden, zijn dit containers met een grotere klep.
47.

Hoe kan het dat blik en drankenkartons ook bij het plastic afval kunnen. Die zijn toch niet
van plastic?
Blik en drankenkartons mogen inderdaad ook in de container voor plastic afval. Plastic, blik en
drankenkartons zijn uitstekend recyclebaar. Al dit gescheiden ingezamelde afval gaat naar een
sorteerinstallatie, waar het plastic, blik en de drankenkartons worden gesorteerd. Daarna gaan de
aparte stromen naar recyclebedrijven. Deze bedrijven bewerken de materialen tot grondstoffen,
waarmee nieuwe plastic, metalen en kartonnen producten worden gemaakt.

Staat uw vraag er niet tussen?
Hebt u vragen, aanvullingen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar Spaarnelanden, info@spaarnelanden.nl.

