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Onderwerp 

Afdoening van moties 2015.1,-2,- 7,-12  en-14  van 17 december 2015 

over het Huishoudelijk Afvalplan 2016-2020 (rv 156) 

 

 
 In de gemeenteraadsvergadering van 13 november 2014 

heeft het gemeenteraadslid mevrouw Michon-Derkzen bij 

de bespreking van de Programmabegroting 2015-2018 

motie 78 Wijkaanpak ingediend over de samenhang 

tussen wijkaanpak, gebiedsprogramma’s en analyses van 

de wijken van de stad. Deze motie is door de 

gemeenteraad aangenomen. Hierbij informeert het 

college de raad over de afdoening van de motie.  

Constaterende dat:  

-  

 
 In de gemeenteraadsvergadering van 13 november 2014 

heeft het gemeenteraadslid mevrouw Michon-Derkzen bij 

de bespreking van de Programmabegroting 2015-2018 

motie 78 Wijkaanpak ingediend over de samenhang 

tussen wijkaanpak, gebiedsprogramma’s en analyses van 

de wijken van de stad. Deze motie is door de 

gemeenteraad aangenomen. Hierbij informeert het 

college de raad over de afdoening van de motie.  

Constaterende dat:  

-  

 

 

Tijdens de behandeling van ‘Afval scheiden, gewoon apart!’, het Huishoudelijk Afvalplan Den Haag 

2016-2020 op 17 december 2015 (rv156; RIS288629) heeft de gemeenteraad de volgende moties 

aangenomen: 

 

- Rv156.2015.1/RIS290339: Afvalscheiding bij nieuwbouwprojecten,  ingediend door de  

raadsleden de dames Zandstra en Michon-Derkzen en de heren Dander, Van Vulpen en 

Rogier;   

- Rv 156.2015.2/RIS290340: Gele vuilniszakken, ingediend door de raadsleden mevrouw 

Michon-Derkzen en de heer Dubbelaar;   

- Rv 156.2015.7/RIS290344: Promotiefilmpje voor afvalscheiding op gemeentewebsite,  

ingediend door het raadslid Okcuoglu; 

- Rv 156.2015.12/RIS290349: Pilot plastic afval in de ORAC, ingediend door het raadslid de 

heer A. Kapteijns ;  

- Rv156.2015.14/RIS290351: Ruimte voor bruikbare spullen bij afvalbrengstations, ingediend 

door het raadslid Grinwis. 

 

Hierbij informeert het college de raad over de afdoening van de moties.  

 

Motie Rv156.2015.1/ RIS290339: Afvalscheiding bij nieuwbouwprojecten 

 

Overwegende dat:  

 

- de gemeente nog een flinke opgave heeft waar het gaat om het verhogen van het aandeel  

afvalscheiding en hergebruik van grondstoffen;  

 

- afvalscheiding sterk wordt vergemakkelijkt door middel van het aanbieden van mogelijkheden 

tot afvalscheiding in of om het huis;  
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- afvalscheiding een vorm van gewoontegedrag is en het daarom wenselijk is dat bij 

nieuwbouwprojecten  de mogelijkheden tot afvalscheiding reeds aanwezig zijn voordat de 

nieuwe bewoners hun woning betrekken;  

 

- het voornemen daartoe zoals geformuleerd in het aan de Raad voorgelegde Afvalplan nadere 

concretisering behoeft.  

 

Verzoekt het college:  

 

- te onderzoeken op welke wijze afspraken te maken zijn met ontwikkelaars en (zelf)bouwers van 

nieuwbouwlocaties over gescheiden afvalinzameling in en om de locatie;  

 

- te onderzoeken op welke manier de gemeente (desnoods dwingend) de inpandige inzameling van 

afval onderdeel van de ontwikkeling kan laten zijn;  

 

- de gemeenteraad voor of bij de zomerbrief 2016 ter concretisering van de acties en toezeggingen 

rond het Afvalplan 2016-2020 hierover te informeren.  

 

Bij nieuwbouwprojecten in hoogbouw worden geregeld voorzieningen voor afvalscheiding in de 

buitenruimte geplaatst. Dit beslag op de buitenruimte kan verminderen door meer in te zetten op 

inpandige voorzieningen. Naar aanleiding van de motie ‘Afvalscheiding bij nieuwbouwprojecten’ 

worden op dit moment  drie sporen onderzocht, te weten (1) de juridische basis om dit te kunnen 

afdwingen, (2) welke technische en logistieke aspecten bijzondere aandacht behoeven, en (3) wat de 

ervaringen elders zijn. Ten aanzien van het derde punt kan worden vermeld dat dit onderwerp bij de 

andere G4-steden actueel is, zodat het gezamenlijk optrekken een meerwaarde heeft. Over de 

resultaten van dit G4-onderzoek en over vervolgstappen wordt begin 2017 gerapporteerd. 

Onder meer bij de kavelwinkel  zal aandacht gevraagd worden om bij de nieuwbouw ook rekening te 

houden met het scheiden van afval.  

 

 

 Rv156.2015.2/RIS290340:  Motie Gele Vuilniszakken  

 

Constaterende dat:  

 

- in uitvoeringsplan ‘Een schone stad 2015-2020’ staat dat waar ondergrondse containers nog 

niet geplaatst zijn en er overlast is van meeuwen, er extra stevige gele vuilniszakken beschikbaar 

gesteld worden.  

 

Overwegende dat:  

 

- meeuwen ook buiten het broedseizoen overlast veroorzaken;  

 

- andere dieren ook vuilniszakken openpikken;  

 

- de stevige gele vuilniszakken een positieve bijdrage leveren aan de vermindering van zwerfafval.  

 

 



Gemeente Den Haag 

 

Ons kenmerk 

DSB/2016.152 

 

3/5 

Verzoekt het college: 

 

- dat gele vuilniszakken zo mogelijk gedurende het hele jaar beschikbaar zijn bij 

stadsdeelkantoren, in wijken waar nog geen ondergrondse restafvalcontainers geplaatst zijn en 

er overlast is van dieren die vuilniszakken openpikken.  

 

Net als in voorgaande jaren, worden ook in 2016 de extra stevige gele vuilniszakken tijdens het 

broedseizoen (15 maart-15 juli) verstrekt. Bij 2300 huishoudens in gebieden waar de overlast groot is 

en waar binnen 1 à 2 jaar ORAC’s worden geplaatst, zijn de vuilniszakken aan huis bezorgd. Daarnaast 

kunnen  bewoners deze zakken gratis ophalen bij stadsboerderijen en stadsdeelkantoren.   

 

Naar aanleiding van de motie ‘Gele vuilniszakken’ worden in 2017 de gele zakken voor een langere 

periode 

(1 maart – 1 september) beschikbaar gesteld, waarbij de periode dat de meeuwen de meeste overlast 

veroorzaken (de periode dat ze jongen hebben) als leidraad is aangehouden. Hiervoor moeten naar 

schatting 300.000 extra zakken worden ingekocht. 

 

 

Rv156.2015.7/RIS290344: Motie: Promotiefilmpje voor afvalscheiding op 

gemeentewebsite  

  

Constaterende dat:  

 

- in Den Haag in 2014 slechts 5% meer afval gescheiden is ingezameld;  

- op de gemeentewebsite www.denhaag.nl genoeg ruimte is voor een promotiefilmpje over het 

scheiden van afval en wat hier na het inzamelen mee gebeurt;  

- het de taak van de gemeente is om de bewoners te stimuleren en te motiveren hun steentje bij te 

dragen aan een schoner milieu.  

 

Overwegende dat:  

 

- internet een groot bereik heeft;  

- het plaatsen van een promotiefilmpje op de gemeentewebsite gratis is en hierdoor enkel sprake is 

van productiekosten;  

- het promotiefilmpje kan worden uitbesteed aan studenten aan een producerende opleiding, 

waardoor de kosten nog lager uitvallen.  

 

Verzoekt het college:  

 

- informatie in te winnen over de mogelijkheden om een promotiefilmpje over afvalscheiding en 

het verwerkingsproces te maken en het te plaatsen op de gemeentewebsite en andere lokale 

media.  

 

Naar aanleiding van de motie ‘Promotiefilmpje voor afvalscheiding op gemeentewebsite’ is een 

animatiefilmpje gemaakt. Daarin is de verhaallijn van de tentoonstelling ‘Afval bestaat niet’ (juli 2015 

in het atrium) gebruikt, met Bennie Vies in de hoofdrol. Eind mei is het filmpje op de site van de 

gemeente Den Haag geplaatst. Het filmpje is ook te gebruiken in het milieu-educatieve programma 

van de gemeente op de  basisscholen. 
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Rv156.2015.12/RIS290349: Pilot plastic afval in de ORAC 

 

Constaterende dat: 

 

- het college streeft naar 35% afvalscheiding in Den Haag in 2018, met een mogelijke doorgroei 

naar 40% afvalscheiding in 2020; 

 

- er in Den Haag straks 6000 ORAC’s staan en maar 200 inzamelcontainers voor kunststof. 

 

Overwegende dat: 

 

- ondergrondse restafvalcontainers (ORAC’s) overal per twee worden geplaatst, waarbij ze beiden 

voor restafval bedoeld zijn. 

 

Van mening zijnde dat: 

 

- bewoners door de gemeente gefaciliteerd moeten worden in het scheiden van plastic afval van 

restafval; 

 

- plastic inzameling via de ORAC’s het voor bewoners makkelijker maakt om plastic gescheiden 

van restafval aan te bieden. 

 

Verzoekt het college: 

 

- voor de zomer van 2016 te starten met een pilot waarbij er via de ORAC’s er in ieder geval bij 

één ORAC per locatie plastic ingezameld wordt en de raad over de voortgang hiervan voor het 

einde van 2016 te informeren. 

 

Naar aanleiding van motie  ‘Afvalscheiding in ORAC’s’ is op 1 april in het Rode Dorp een proef gestart 

waarbij een ORAC is omgezet voor de inzameling van PMD. Voor de zomer zijn nog 3 andere locaties 

in de stadsdelen Escamp, Segbroek en Haagse Hout geselecteerd (andere wijk, woningtype en 

doelgroep) waar vergelijkbare proeven worden gestart. De proeven duren een half jaar. Door deze 

proef in vier verschillende wijken uit te voeren ontstaat er een goed beeld of het inderdaad uitsluitend 

PMD is dat in de voor inzameling van PMD omgezette container wordt ingezameld. Over de resultaten 

van deze proeven wordt begin 2017 gerapporteerd.  

 

 

Rv156.2015.14/RIS290351: Ruimte voor bruikbare spullen bij afvalbrengstations  

 

Overwegende  dat: 

 

- afvalbrengstations in Den Haag geen inzamelruimte hebben voor bruikbare spullen;  

 

- het college de circulaire economie een warm hart toedraagt en dat veel van wat als afval wordt 

aangeboden nog hergebruikt kan worden;  
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verzoekt het college  

 

- de mogelijkheid van inzamelruimte bij afvalbrengstations te onderzoeken waar inwoners hun 

bruikbare spullen kunnen deponeren en hierbij de kringloopwinkels te betrekken, zodat de 

bruikbare spullen bij hen terecht komen.  

 

In Den Haag zijn er meerdere kringloopwinkels die herbruikbare spullen inzamelen. De winkels zijn 

redelijk over Den Haag verspreid. Desgewenst worden spullen bij bewoners thuis opgehaald. De 

gemeente zal derhalve geen extra  kringloopbedrijvigheid ontplooien. Wel worden de kringloopwinkels 

op de gemeentelijke website onder de aandacht worden gebracht.    

 

Het college stelt de raad voor de moties hiermee als afgedaan te beschouwen. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris de burgemeester 

 

mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen 

 

 

 


