
    
AMENDEMENT 2 van 2022

Nascheiden
via griffie@velsen.nl 

Aan de voorzitter van de Raad

Geachte voorzitter,

Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 43 Reglement van Orde een 
amendement, met als onderwerp nascheiden, indienen met betrekking tot het raadsvoorstel 
nummer: 143226-2021, behorende bij agendapunt 8 van de raadsvergadering van 03-03-
2022.

Het amendement luidt als volgt:

De raad van de gemeente Velsen,

Constaterende dat
• de gemeenteraad van Velsen de landelijke doelstellingen onderschrijft om in 2050 

economisch volledig circulair te zijn
• de tarieven voor verwerking van restafval zullen blijven stijgen, en daarmee ook de 

afvalstoffenheffing voor onze inwoners
• (na)scheiden van plastic-, metalen en drinkverpakkingen (PMD) en het invoeren van 

het recycletarief opties zijn om dichter bij bovengenoemde doelstellingen te komen 
en de afvalstoffenheffing beheersbaar te houden

Overwegende dat
• de invoer van gedifferentieerde tarieven -diftar- t.o.v. huidige ‘vaste’ tarieven een 

aanzienlijk vermindering van restafval kan opleveren
• nascheiding van PMD (vanuit de restafvalfractie) de afgelopen jaren een grote 

technische ontwikkeling heeft doorgemaakt en een alternatief voor huidig systeem 
van bronscheiding kan zijn

• een onderbouwde keuze voor mogelijkheden voor tarifering (vast of diftar) en 
scheiding PMD (bronscheiding of na scheiding) daarbij een belangrijke factor is

• een onafhankelijk onderzoek naar tarifering en scheiding PMD inzicht, cijfers en 
handvatten kan geven voor de uitwerking specifiek in Velsen

• de raad op basis van dat onderzoek een feitelijk onderbouwde discussie kan voeren 
over de aanvullende maatregelen voor een substantiële vermindering van restafval in 
Velsen en een beheersbare afvalstoffenheffing en een zo eenvoudig mogelijke 
inzameling voor onze inwoners.

Besluit de raad van Velsen het voorgestelde besluit als volgt aan te vullen:

2.
a. het college op te dragen om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de kansen en 
beperkingen van nascheiden;
b. de financiële gevolgen hiervan voor de inwoners op de korte en lange termijn in beeld te 
brengen;
c. dit nog voor de behandeling van de perspectiefnota 2023 met de raad te bespreken.
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3. het college op te dragen om de raad bij de behandeling van de perspectiefnota 2023 een 
definitief voorstel voor te leggen.

Datum:
Naam Fractie
Süleyman Çelik Velsen Lokaal
Bas Koppes VVD
Mireille Koedijker PS
Cees Sintenie CDA

Toelichting:


