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Geachte leden van de raad,

Hierbij sturen wij u ter informatie de Afualmonitor Beemster 2019.
ln de Afualmonitor vindt u de sorteeranalyse 2019 terug. Naast een toelichting op wet- &
regelgeving wordt in een aantal hoofdstukken beschreven hoeveel afual er in Beemster in
2019 is ingezameld en hoe de verdeling is tussen gescheiden ingezameld afual en afual dat
via de restafual-container is ingezameld.
De jaarlijkse sorteeranalyse geeft een goed beeld van het niveau van de afualscheiding in
de gemeente Beemster. Door structureel elk jaar deze sorteeranalyse te doen kan gemeten
worden of de afualscheiding zich verder verbetert ten opzichte van de vorige meting. Ook
kan op basis van de analyse vastgesteld worden wat nog haalbaar is waar het gaat om
verbetering van de afualscheiding.

Beemster heeft in 2019 een afualscheidingspercentage van 61% gerealiseerd. Dit
percentage bestaat uit 59% gescheiden inzameling en 2%o nascheiding van grof
huishoudelijk afual. Ten opzichte van het vorige rapportagejaar,20lS, is het percentage
afualscheiding flink gestegen. ln vergelijking met andere weinig stedelijke gemeenten blijft
Beemster nog wel achter, die gemeenten behalen een afualscheidingspercentage van71o/o
De analyse van het ingezamelde restafual laat zien dat het aandeel gft en etensresten in de
restafual-containers gestegen is ten opzichte van 2018. Daarnaast zit er ook nog veel pmdafual [plastic, lege pakken en blik] in het restafual, al is dataandeelflink kleinerdan in 2018.

Ten opzichte van de vorige meting, over 2018, valt op dat de totale hoeveelheid afual per
inwoner gestegen is, van 560 naar 577 kg. De hoeveelheid gescheiden ingezameld afual is
ten opzichte van 2018 ook gestegen, van 192 naar 199 kilo. ln vergelijking met andere
weinig stedelijke gemeenten loopt Beemster achter wat betreft het gescheiden afual; 199 kg
per inwoner waar in andere gemeenten 243 kg per inwoner gerealiseerd wordt.
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Eenzelfde beeld zien we terug in de hoeveelheid fijn restafual die in Beemster 218 kg per
inwoner per jaar bedraagt, ten opzichte van 130 kg per inwoner in vergelijkbare weinig
stedelijke gemeenten.
ln het afualbeheerplan voor de gemeente Beemster vormt de sorteeranalyse het
uitgangspunt voor de maatregelen die noodzakelijk zijn om verbetering van de
afualscheiding te realiseren, met het oog op de geformuleerde ambitie om in 2022 het
niveau van75o/o afualscheiding te behalen.

Hoogachtend,
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