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VERSLAG BESTUURSVERGADERING 
 

Datum :    Maandag 6 februari 2017 
 
Aanwezig:   Jacquelina Hartong (voorzitter) 
    Netty Woons (secretaris) 
    Bianca Bolognese (Penningmeester) 
    Coos Boomsma (Algemeen lid) 
    Debbie Gerits (Algemeen lid) 
    Sebastiaan Vos (werkgroep grondstoffen - afval) 
    Johan Luijks (hoofd beleid stadsreiniging) 
    Sander Post ( Projectleider Stedelijke ontwikkeling) 
    Peter Stam (lid Projectteam - kwartiermaker Nobelhorst) 
 
Vergaderstukken:   Concept brief aan raad, college en raadsfracties 

Resultaten peiling inzamelmethodiek Nobelhorst 
    Analyse sorteeranalyses 
    Brief inwoner Nobelhorst 
 
 

1. Voorstelrondje 

2. Afvalinzameling Gemeente Almere- Buurtschap Nobelhorst Midden 

Inleiding door voorzitter 

Aanleiding voor deze bijeenkomst is de problematiek van de afvalinzameling. Het bestuur heeft een 
conceptbrief opgesteld voor de raad, het college en de raadsfracties om de ontstane problematiek 
binnen Nobelhorst onder de aandacht te brengen. Deze brief is in concept aan het projectteam 
gezonden ter bespreking. Naar aanleiding van een gesprek tussen een lid van buurtschap Zuid en de 
heer Albert Rozenburg inzake de door het bestuur opgezette peiling is er een melding op facebook 
geplaatst die bij de overige inwoners veel onrust heeft veroorzaakt. Wij hebben als bestuur het 
uitgangspunt om open en transparant met elkaar te communiceren en door de actie van Albert zijn wij 
genoodzaakt geweest de conceptbrief met onze leden te delen voor dat wij deze bespraken met het 
projectteam. 
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Een van onze leden heeft hierop een dreigbrief naar het bestuur verzonden en vervolgens de 
conceptbrief met dreigbrief rechtstreeks naar wethouder Herrema gezonden. Dit zet de relatie tussen 
de gemeente en het bestuur onder druk. De actie van ons lid vinden wij niet gepast, wij hopen dat dit 
de open relatie niet beïnvloedt, we gaan op basis van wederzijds respect het gesprek aan en hopen 
samen aan een oplossing te werken. 

Naar aanleiding van de peiling, de brand in twee OID’s op 1 en 2 februari jl. en diverse bedreigingen 
die het bestuur en een aantal leden van de vereniging ontvangt is er binnen de wijk een sterk gevoel 
van onveiligheid. We hebben hiervoor de gebiedsregiseur, de wijkagent en de veiligheidsmanager van 
de gemeente ingeschakeld, donderdag 9 februari 2017 zullen wij over de te nemen maatregelen verder 
worden geïnformeerd. 

Aanleiding 

Met het buurtschap is eind 2014 afgesproken om een pilot op te zetten met OID’s. Daar dit systeem 
kostbaar is is ervoor gekozen om gedurende 1 jaar de aanwezige rolcontainers in te nemen en in 
plaatst daarvan BID’s op verschillende punten in de wijk te plaatsen. Uitgangspunt was een pilot van 
een jaar met evaluatie aan het einde. Als de scheidingsresultaten niet voldoende zouden zijn zou 
overgegaan worden tot herplaatsing van de rolcontainers. 

Er is vanaf het begin van de pilot een goede relatie geweest met de medewerkers van de 
Stadsreiniging, samen zijn plaatsen bepaald voor de BID’s en er is op een heldere wijze met de 
inwoners gecommuniceerd. Op 2 december 2015 is er een brief verzonden door de gemeente aan alle 
inwoners met daarin heldere uitgangspunten en afspraken. Er is echter nooit een duidelijke doelstelling 
voor de pilot bepaald.  

Plaatsing op alle geplande locatie is niet mogelijk gebleken vanwege persoonlijke bedreigingen door 
tegenstanders van de BID’s. Uit veiligheidsoverwegingen is destijds een andere locatie gekozen ipv 
aan de Marie Curiestraat bij de Buurtschuur.  

Vanaf april 2016 is de communicatie met de Stadreiniging verslechterd en werd het bestuur 
geconfronteerd met de te realiseren doelstelling van 50 kg per inwoner aan het einde van de pilot. Op 
dat moment was dat al een signaal voor het mislukken van de pilot. 

De oplevering van het Nobelshuis heeft tot een capaciteitsprobleem geleid ondanks tijdige signalering 
van de werkgroep afval en het bestuur in het tweede kwartaal van 2016. Na veel meldingen is 
uiteindelijk op 11 november 2016 een gesprek geweest met de medewerkers van de stadsreiniging, 
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afgevaardige projectteam, bestuur en werkgroep grondstoffen. Daarin is afgesproken dat er spoedig 
BID’s bij het Nobelshuis geplaatst zouden worden. De BID’s zijn na veel mailen uiteindelijk 25 januari 
op de verkeerde plek voor het Nobelshuis geplaatst. Hierna is alle communicatie verbroken en zijn we 
via Peter Stam op maandag 30 januari geconfronteerd met het besluit van Stadsreiniging om 
rolcontainers te gaan plaatsen. Daarop hebben wij als bestuur de peiling onder onze leden uitgevoerd. 
Hieruit blijkt dat 74% van de 515 uitgegeven kavels kiest voor de OID’s. 

De cijfers van de sorteeranalyse waarop gebaseerd is dat de pilot zou zijn mislukt zijn door het Bestuur 
geanalyseerd. De tweede sorteeranalyse komt uit op 105%? En als wij een optelling maken van de in 
de tabel gepresenteerde cijfers dan komt dit uit op 161 kg. Dit lijkt ons dat het niet gaat om het aantal 
kg per inwoner, maar om het aantal kg opgenomen in de steekproef. Daarmee zijn de gepresenteerde 
cijfers aantoonbaar onjuist.  

 

Toelichting Stadsreiniging 

De scheiding van het afval in Nobelhorst is niet goed. Op basis daarvan is besloten om de pilot als 
mislukt te beschouwen en over te gaan tot het uitgeven van rolcontainers. OID’s plaatsen is kostbaar 
en moet terug worden verdiend door een verlaging van de hoeveelheid huishoudelijk restafval. Uit de 
uitgevoerde sorteerproeven blijkt dat er geen verbetering zichtbaar is.  

De doelstelling is om 50 kg restafval per jaar per inwoner te realiseren in 2020 in geheel Almere en dat 
gaat op deze wijze met OID’s niet lukken.  

De Stadsreiniging betreurt de ontstane situatie en erkent dat de communicatie niet goed is verlopen en 
dat toezeggingen niet zijn waar. Om dit te herstellen is het volgende voorgesteld: 

- Verlenging van de pilot met een half jaar  

- Aan het einde van de pilot moet het huishoudelijke restafval onder de 100 kg zijn. 

- Het bestuur krijgt een communicatiebudget van € 5.000. 

- De stadsreiniging ondersteunt daar waar nodig, de uitvoering ligt bij het buurtschap. 

Stadsreiniging zal de door het buurtschap geïnitieerde informatie avonden ondersteunen. 

- De eerste sorteerproef van 2 maart 2016 is correct en vormt daarmee de nulmeting. 

Stadsreiniging zal uitleg geven aan werkgroep grondstoffen en bestuur over sorteerproef. 

- Er zal flankerend beleid worden ingezet ter ondersteuning (extra toezicht). 
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- Er wordt gedurende de pilot 3x een sorteerproef gehouden. Hierbij zal rekening worden 

gehouden met afvaltoerisme en bouwafval.  

- De gemeente voert een enquête uit aanvullend op de peiling van het bestuur. 

- Communicatie loopt via het bestuur. 

- Op 17 februari wordt een schouw gehouden waarbij een nieuwe locatie voor de containers die 

bij het Nobelshuis geplaatst zijn wordt bepaald. Streven is om deze te plaatsen conform de 

eerdere tekening. 

- Tijdens de schouw worden alle locaties van de BID’s bekeken en alternatieven gezocht voor 

bijvoorbeeld de GFT BID’s met een kleine opening, verplaatsen van de BID’s daar waar nodig 

e.d. 

- De brief die het bestuur heeft opgesteld is van tafel. 

- Wij zetten de gemaakte afspraken helder op papier en leggen het vast, zodat het voor iedereen 

duidelijk is. Pas daarna zal de pilotverlenging van 6 maanden van start gaan. 

Bestuur zal aan Johan Luijks, Sander Post, Peter Stam verslag doen toekomen van deze 
bestuursvergadering, als mede plattegrond van stadsreiniging met de BID’s, analyse onderzoek 
afvalinzameling inclusief excel lijst onder strikte vertrouwelijkheid, sorteeranalyse, foto van BID’s 
Nobelhuis en stand van zaken op 6 februari.  
 
Sander Post bekijkt de inrichtingstekeningen waar de OID’s op ingetekend zijn en stuurt deze door. 
 

   


