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Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
In 2023 evalueert Castricum het grondstoffenbeleid en wordt het besluit genomen of 

aanvullende maatregelen nodig zijn. Deze brief informeert u over welk traject wij komend 

half jaar met u zullen doorlopen. 

 

In 2019 heeft de gemeenteraad met het vaststellen van het beleidsplan ‘Van Afval naar 

Grondstof’ voor een ambitieus afvalbeleid gekozen. De maatregelen uit het beleidsplan waren 

per 1 januari 2021 geïmplementeerd. Onderdeel van het beleidsplan is dat er in 2023 een 

evaluatie plaatsvindt. De evaluatie moet bevindingen opleveren die verwerkt worden in een 

voorstel over welke maatregelen aanvullend nodig zijn om het doel van 30 kilo restafval per 

inwoner per jaar in 2025 te behalen.  

 

Nieuwe balans tussen elementen afvaldriehoek 

Voor het jaar 2023 is als tussendoelstelling geformuleerd om op 100 kilo restafval per inwoner 

uit te komen. Dit tussendoel werd in 2021 en 2022 al heel goed benaderd. Komende van tegen 

de 200 kilo jaarlijks is er sprake van een behoorlijke prestatie geleverd door de inwoners van 

Castricum. 

 

Hoewel in overeenstemming met de landelijke ambities richting de 30 kilo bewegen een 

belangrijk doel vormt van wat Castricum beoogt met haar beleid, gaat het om het geheel van 

milieuprestaties, kosten, dienstverlening en regievaardigheden waartussen de balans optimaal 

moet zijn. Voor al deze aspecten is aandacht in zowel de evaluatie als het daaropvolgende 

voorstel.   

 

 
 
 
Aan de gemeenteraad 
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Evaluatie 2023 

De evaluatie volgt de opzet van de tussenrapportages die u eerder in 2021 en 2022 van ons 

ontvangen heeft. Bestuurlijk/politiek is er bijzondere aandacht gevraagd voor:  

 Inwonersenquête 

 Gft-inzameling 

 Regeling medische indicatie 

 Draaien knop variabel tarief 

Hieronder een korte toelichting. 

 

Inwonersenquête 

2500 adressen in de gemeente ontvangen een brief met het verzoek om deel te nemen aan de 

inwonersenquête over het grondstoffenbeleid in de gemeente. In de brief bevindt zich een 

webadres waar inwoners de enquête in kunnen vullen. Indien gewenst kan er een papieren 

enquête per post toegezonden worden. Omdat het beleid uiteenloopt wordt er rekening 

gehouden met de verdeling hoogbouw en laagbouw bij het trekken van de steekproef. De 

ervaring leert dat een respons van 15% realistisch is. Dit betekent dat bij toezenden aan 2500 

adressen een betrouwbaarheidsniveau van 95% bereikt wordt. 

 

Gft-inzameling 

Met de komst van de PMD rolcontainer voor laagbouw zijn er een tweetal serviceprikkels 

geïntroduceerd: de service op PMD ging omhoog door de scheidingscapaciteit bij huis (de 

komst van de PMD-rolcontainer) en de inzameling van deze stroom eens per drie weken, terwijl 

de inzamelfrequentie voor restafval omlaag ging van eens in de twee weken naar eens in de 

drie. Dit stimuleert om grondstoffen op de daarvoor bestemde manier aan te bieden en niet in 

de restafvalcontainers. Voor de Gft-rolcontainer hielt het ook een mutatie in: deze ging van 

eens in twee naar eens in drie weken. De komst van extra inzamelrondes is geïntroduceerd om 

dit te ondervangen. Deze vinden plaats in voor- en najaar. Er is een wens vanuit de inwoners 

voor een hogere inzet op Gft-inzameling het jaar rond of ten minste in warmere perioden. 
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Regeling medische indicatie 

Voor inwoners die om medische redenen niet optimaal bediend zijn met het standaard-pakket is 

er de regeling medische indicatie in het leven geroepen. Dit behelst dat ze of een extra 

restcontainer speciaal voor medisch afval kunnen krijgen, of 10x kosteloos de (eerste) 

rolcontainer mogen aanbieden, of kosteloos 60 inworpen in de ondergrondse container mogen 

doen. 

Draaien aan knop variabel tarief 

Momenteel worden 85% van de kosten van afval en grondstoffen inzameling en verwerking via 

de vaste heffing gedekt. 15% betreft dekking uit de variabele heffing. We maken inzichtelijk wat 

de kansen en risico’s zijn wanneer we hier een wijziging in aanbrengen.  

Voorstel aanvullende maatregelen 

De gemeente Castricum gaat voor een mooi milieuresultaat en een goede service tegen 

aanvaarbare kosten. Grip op deze elementen en ons vermogen om de optimale balans te 

vinden tussen deze elementen is wat centraal staat in het op de evaluatie volgende voorstel 

voor aanvullende maatregelen. Dit voorstel voor aanvullende maatregelen wordt na de 

evaluatie apart aan u voorgelegd, zodat uw oordeel over de evaluatie in de uitwerking van het 

voorstel betrokken kan worden. 

Planning  

De laatste gegevens voor een evaluatie over de jaren 2021 en 2022 komen begin 2023 

beschikbaar. Naar verwachting kunnen wij u begin april de evaluatie voorleggen. Het voorstel 

met aanvullende maatregelen komt dan in de loop van mei beschikbaar voor besluitvorming in 

juni. Een natuurlijk moment om uit het voorstel voortvloeiende maatregelen in te laten gaan is 1 

januari 2024. Er is een voorbereidingstijd nodig die afhankelijk is van de maatregelen die 

genomen worden. De planning houdt er rekening mee dat 1 januari 2024 in beeld blijft als 

haalbaar moment om beleidswijzingen in te laten gaan.  

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Castricum, 

De heer W. van Twuijver De heer drs. A. Mans 
secretaris burgemeester 




