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Beste mevrouw, meneer,  

 

De gemeenteraad heeft op 27 februari 2020 een nieuw voorstel voor een aangepaste manier van afval 

inzamelen in Saendelft goedgekeurd. De nieuwe manier start 1 mei aanstaande en geldt alleen voor 

bewoners van laagbouwwoningen, niet voor flatbewoners. In deze brief leest u wat de nieuwe manier 

van afval inzamelen inhoudt.    

 

Vanaf 1 mei 2020 afval scheiden in ondergrondse containers in uw wijk  

Op dit moment staan in de wijk alleen ondergrondse containers voor restafval, glas en oud 

papier/karton. In de nieuwe situatie kunt u straks ook plastic verpakkingen, blik en drinkpakken en  

gft -en etensresten gescheiden weggooien in ondergrondse containers. Het aantal ondergrondse 

containers in de wijk blijft hetzelfde. Een deel van de bestaande restafval containers wordt daarvoor 

omgebouwd naar containers voor gescheiden afval. 

 

Inzamelen van gft- en etensresten, plastic, blik en drinkpakken wordt als proef ingevoerd  

Dat betekent dat vanaf 1 mei 1 jaar lang bijgehouden wordt of er schoon en genoeg gescheiden afval 

wordt opgehaald. Welke restafvalcontainers omgebouwd worden, is te zien op de website 

afvalscheiden.zaanstad.nl, onder het kopje planning.  

 

Aanmelden als afvalcoördinator; het aanspreekpunt voor de wijk 

De bewonersvertegenwoordiging ‘Ja afval scheiden Nee tegen kliko’s’ is op zoek naar bewoners die 

vragen van buurtbewoners over de nieuwe manier van afval inzamelen willen beantwoorden. Dit 

noemen wij afvalcoördinatoren. Als u zich als afvalcoördinator wilt opgeven, stuur dan een e-mail naar 

saendelftklikovrij@gmail.com. 

 

Als u liever aan huis afval wilt scheiden, kunt u gratis afvalbakken aanvragen 

U kunt kiezen voor een bak voor gft -en etensresten, een voor oud papier en een voor plastic, blik en 

drinkpakken óf voor twee of voor alle drie de bakken. HVC komt dan het gescheiden afval op vaste 

http://afvalscheiden.zaanstad.nl/
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dagen aan huis ophalen. Voorwaarde voor het krijgen van een of meerdere bakken is dat u de 

afvalbakken op eigen terrein kunt zetten. Deze mogen niet op straat staan. 

 

Tot 6 april 2020 kunt u een gratis afvalbak aanvragen bij Inovim 

Aanvragen doet u door te bellen met Inovim via het gratis telefoonnummer 0800-4002050. 

 

Gaat de proef wel door in verband met het Corona-virus? 

We gaan er op dit moment van uit dat de proef per 1 mei 2020 start. Maar vanwege het virus is daar 

geen zekerheid over te geven. In het geval het niet door kan gaan, informeren wij u daar over. De 

bedoeling was een inloopbijeenkomst te organiseren om informatie te delen en uw vragen te 

beantwoorden. Vanwege het virus hebben we daar van af gezien. De plekken waar de ondergrondse 

containers voor de verschillende soorten afval komen, vindt u op afvalscheiden.zaanstad.nl onder kopje 

planning.  

 

Op afvalscheiden.zaanstad.nl informatie over afval scheiden en veel gestelde vragen 

Staat uw vraag er niet tussen, stuur dan een e-mail naar afvalscheiden@zaanstad.nl. In de bijlage is 

toegelicht wat de gemeenteraad precies heeft besloten. Ook leest u daar wat de voorwaarden van de 

proef zijn.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

 

 

D. Dulovic 
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Bijlage voorwaarden afval scheiden 
 
Wat betekent de nieuwe manier van inzamelen precies?  
Op 27 februari 2020 heeft de raad een aanvullend besluit genomen over afval scheiden in Saendelft. Dit 
besluit is als volgt: Er staan nu heel veel restafvalcontainers in de wijk en een paar containers voor 
plastic, blik en drinkpakken en oud papier bij het station en het winkelcentrum. Vanaf 1 mei gaat dat 
veranderen, dan kunt u dichter bij huis afval scheiden en in de daarvoor bestemde containers 
weggooien. Driekwart  van de restafvalcontainers worden namelijk omgebouwd tot containers voor gft-e 
(groente-, fruit- en tuinafval en etensrechten), pmd (plastic, bik en drankenpakken) en opk (oud papier 
en karton). De proef duurt tot 30 april 2021.  
 
Voorwaarden proef voor gft- e en pmd  
We weten niet zeker of een ondergrondse container optimaal is om gft-e en pmd in te zamelen bij 
laagbouwwoningen. Daarom gaan we een proef van een jaar houden om dit testen. Dit betekent ook 
dat de proef voorwaarden kent. Deze zijn:   
 
gft-e  
a) gedurende het eerste half jaar van de proefperiode mogen de ingezamelde gft-e vrachten niet 
dusdanig vervuild zijn (meer dan 5%) dat HVC meer dan 2 maal de partij afkeurt. Van elke inzameling 
van gft-e worden de resultaten teruggekoppeld aan de actiegroep,  
b) gedurende het tweede half jaar van de proefperiode mogen de ingezamelde gft-e vrachten niet 
dusdanig vervuild zijn (meer dan 5%) dat HVC meer dan 1 maal de partij afkeurt. De resultaten van elke 
inzameling worden teruggekoppeld aan de actiegroep,  
c) de hoeveelheid in te zamelen gft-e met ondergrondse containers niet lager is dan 50% ten opzichte 
van de rest van de stad over een jaar gemeten, 
  
pmd  
d) tijdens de proef voor pmd wordt er 3x een sorteeranalyse uitgevoerd, door een onafhankelijk 
onderzoeksbureau (niet zijnde HVC) specifiek voor Saendelft na 4, na 8 en na 12 maanden. Tijdens 
deze sorteeranalyse wordt de vracht van Saendelft apart onderzocht op aanwezige vervuiling. Deze 
mag niet hoger zijn dan 10% (standaard voor Zaanstad). De resultaten worden teruggekoppeld aan de 
actiegroep. De laatste analyse wordt gebruikt om het eindresultaat van de proef in beeld te brengen;  
e) de actiegroep wordt altijd in kennis gesteld van de uitkomsten van de analyses. Indien een vracht 
pmd het toegestane percentage vervuiling (genoemd onder d) overschrijdt, dan wordt actie 
ondernomen door de actiegroep en gemeente om dit bij te sturen richting inwoners.   
f) uit de sorteeranalyse van restafval moet blijken dat de hoeveelheid pmd in het restafval is afgenomen 
ten opzichte van de meting van september 2019.  
  
afvalbakken aan huis   
g) per grondstoffensoort gft en pmd gaat de proef niet door of wordt per grondstof als niet geslaagd 
beschouwd, indien meer dan 50% van de huishoudens in Saendelft voor 1 mei 2020 of voor het einde 
van de periode van de proef, kiezen voor inzameling met afvalbakken aan huis. Dit betekent 2184 of 
meer afvalbakken die aangevraagd worden. Het aantal afvalbakken wordt zowel bij aanvang als bij 
beëindiging van de proefperiode gemeten;   
  
Waarom deze voorwaarden?  
Het ondergronds inzamelen is anders dan hoe er in de rest van de stad wordt ingezameld. Gedurende 
het proefjaar wordt dan ook op diverse momenten gemeten wat de kwaliteit is van het gft-e en pmd en 
of er genoeg wordt ingezameld. Tijdens de proef houden de actiegroep en gemeente hier nauw contact 
over. Na een jaar gaan de actiegroep, gemeente en HVC overleggen of de proef geslaagd is. Daarna 
wordt besloten of het systeem blijft of dat het anders wordt.   
 
 


