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Geachte leden. 

Om begin 2015 te kunnen beginnen met de invoering van Duurzaam Afval Beheer 
(DAB) in de eerste proefwijken, zoals is vastgelegd in het raadsbesluit 2014/21455 
van 28 juni j l . , zijn inmiddels diverse voorbereidingen getroffen. Met deze brief 
informeer ik u over de voortgang. 

Proefwijken 

In de Boerhaavewijk, Molenwijk en het Ramplaankwartier wordt gestart met de 
uitrol van DAB. In deze wijken staan voornamelijk laagbouwwoningen en de 
verwachting is dat bij dat type woningen het resultaat het best zal zijn. In de 
komende weken wordt in deze wijken een nulmeting gedaan naar het 
scheidingsgedrag. Met een nulmeting kunnen we later de resultaten van de nieuwe 
inzamelingswij ze bepalen. 

Voor heel Haarlem wordt de komende weken een sorteeranalyse op wijkniveau 
uitgevoerd. Voor de uitrol van DAB zijn de gegevens van de sorteeranalyse van 
belang. De analyse wordt tegelijk met de nulmeting in de proefwijken uitgevoerd. 

Voertuig en rolcontainers 

De drie proefwijken worden als een apart project gezien. Hiervoor zijn inmiddels 
3.000 rolcontainers besteld. Daarmee doet tien procent van Haarlem mee aan de 
proef. 

Voor de proef is een tien jaar oud voertuig aangeschaft. Daarin wordt een chiplezer 
gemonteerd en in de container een chip. De chip bevat een registratienummer. Met 
behulp van de chiplezer op het voertuig worden het chipnummer en het tijdstip 
waarop de container wordt geleegd geregistreerd. Hiermee kan worden gemonitord 
hoe vaak containers worden aangeboden en geleegd. 
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Als afval onvoldoende of zelfs niet gescheiden wordt aangeboden dan wordt de 
verontreinigde fractie niet geleegd. Aan de rolcontainer wordt in dat geval een 
advieskaart met informatie over het scheiden van afval achtergelaten. Ook wordt 
verzocht het afval alsnog te scheiden en opnieuw aan te bieden. 

Met de verkregen informatie wordt een indicatie over het scheidingsgedrag van een 
wijk verkregen. Het scheidingsgedrag kan door middel van extra informatie en 
communicatie mogelijk worden verbeterd. 

In de chip zijn geen persoonsgegevens opgeslagen. Conform de eerder aangenomen 
motie is voldaan aan het waarborgen van de privacy en vindt monitoring plaats op 
wijkniveau. 

Communicatie 

In januari 2015 start de campagne De tafel van X. Deze bewustwordingscampagne 
beoogt de Haarlemmer te informeren over de voordelen van het scheiden aan de 
bron. 

Voordat deze campagne van start gaat worden de betrokken wijkraden van de 
proefwijken geïnformeerd over de start. De informatie over wie wanneer een 
container krijgt voor het scheiden van het afval wordt door de leverancier van de 
containers gegeven. Zij verzorgen ook de administratie en de nazorg. 

Planning 

De levering van de containers vindt onder voorbehoud plaats in de eerste week van 
2015. De proef duurt vijf maanden. 

Aan de hand van ervaringen uit de proefperiode en verkregen informatie uit 
analyses kan de verdere uitrol van DAB in de andere wijken vorm gegeven worden. 

Over de voortgang en de eerste resultaten van de proef blijf ik u op de hoogte 
houden. 

Met vriendelijke groet, 
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drs. Cora-Yfke Sikkema 


