
MOTIE 13 van 2022

Aandacht voor kleinbehuisden bij invoering

recycletarief
via griffie@velsen.nl

Aan de voorzitter van de Raad

Geachte voorzitter,

Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 44, Reglement van 
Orde, een motie bij het agendapunt 23 invoeren recycletarief indienen met als 
onderwerp ‘Aandacht voor kleinbehuisden bij invoering recycletarief’, in de 
raadsvergadering van 29 juni 2022.

De motie luidt als volgt:

De raad van de gemeente Velsen constateert dat: 
 Er 10.000 hoogbouwwoningen in Velsen zijn.
 Hier veelal beperkte binnenruimte is, waar mensen hun afval moeilijker 

gescheiden kunnen verzamelen.
 Het college voornemens is het recycletarief in te voeren en dit het eerste jaar 

als pilot te gaan doen 

De raad van de gemeente Velsen is van oordeel dat
 Het gescheiden aanbieden van afval voor inwoners die kleinbehuisd zijn lastig

kan zijn, maar niet onmogelijk is.
 Er in het raadsvoorstel rondom het recyletarief veel aandacht is voor het 

oplossen van obstakels in de openbare ruimte, maar nog te weinig oog is voor
inwoners met beperkte binnen- dan wel buitenruimten 

De raad van Velsen verzoekt het college om: 
 Na afloop van de pilot de problemen en uitdagingen waar kleinbehuisde 

inwoners tegenaan lopen in kaart te brengen en de gemeenteraad te 
informeren over gekozen oplossing(en). 

Datum: 29 juni 2022

Naam
Marijke Gemser PvdA Velsen
Joanne van der Zanden D66 Velsen

mailto:griffie@velsen.nl


Toelichting: 
Velsen staat voor een belangrijke keuze. De afvalverwerkingskosten zijn te hoog en 
we moeten meer afval scheiden. Hierbij kan gekozen worden voor het recycletarief. 
Het scheiden van afval is voor enkele groepen echter lastig in de praktijk te brengen. 
Met name voor bewoners van hoogbouw geldt dat er te vaak beperkte ruimte is om 
afval op de juiste manier te scheiden. De gemeente moet hier faciliterend in 
optreden.
Op dit moment wordt alleen gekeken naar oplossingen in de buitenruimte. Waar afval
niet dichtbij huis gescheiden kan worden, komen extra bakken. Dit lost de problemen
en onmogelijkheden inde binnenruimte echter niet op. Hier moet ook aandacht voor 
komen. 


