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Onderwerp
Afvaleducatieprogramma Happers en afval scheiden op scholen

Steenbergen; 18 augustus 2020

Aan de Raad,

Graag stellen wij u op de hoogte van het afvaleducatieprogramma Happers en het afval scheiden 
op de scholen in onze gemeente.
In het kader van niet alleen leren maar ook doen maken wij het mogelijk om het groente-fruit- en 
tuin afval (GFT) en het plastic verpakkingsafval, metalen verpakkingen en drankenkartons 
(PMD) gescheiden in te laten zamelen en af te voeren via de huishoudelijke inzamelroute.

Wie zijn de Happers en maar komen ze vandaan?
De Happers zijn gepersonaliseerde figuren in de vorm van bijvoorbeeld afvalbakken, poppen, 
personages met een boodschap die een relatie hebben tot een afvalstroom. Ze hebben ieder hun 
eigen identiteit/karakter en zijn dus per afvalstroom herkenbaar.
De Happers is een burgerinitiatief van een van onze afvalcoaches.
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Doelstelling
Het educatieprogramma Happers vergroot de bewustwording bij de jeugd voor het scheiden, 
recyclen en voorkomen van (zwerfafval. Dit programma draagt daarmee een steentje bij aan de 
landelijke VANG (Van Afval Naar Grondstof) -doelstelling en de vastgestelde ambitie van 100 kg 
restafval per inwoner, het verder optimaliseren van het afval scheiden en het streven naar een 
circulaire economie. Jong geleerd is immers oud gedaan. Bovendien biedt het Happerproject tal 
van mogelijkheden en diverse kansen voor de toekomst. De Happers kunnen namelijk ingezet 
worden om communicatie omtrent afval scheiden breder en ludieker uit te zetten.

In de evaluatie Omgekeerd Inzamelen is aangegeven dat via de afvalcoach een 
educatieprogramma in ontwikkeling was en dat we hier separaat bij u op terug zouden 
komen. Tevens is aan uw raad toegezegd dat we de mogelijkheid van het afval scheiden op de 
scholen (in plaats van bij verenigingen, na een ingetrokken motie van D66 en PvdA op 
29 november 2018) zouden onderzoeken.
Het is nu zover dat het educatieprogramma Happers en het afval scheiden op de scholen 
geïmplementeerd kan worden.
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Educatieprogramma Hoppers
Het afvaleducatieprogramma Happers heeft een structureel karakter. De combinatie van leren 
en doen en de herkenbaarheid met thuis heeft naar verwachting breed effect op het 
scheidingsgedrag van onze inwoners en de preventie van afval. Daarbij kan het een boost geven 
voor de scholen die er naar streven een 'afvalvrije' school te worden.
Het Happerprogramma is een breedgedragen initiatief om de bewustwording van het 
voorkomen en scheiden van afval te vergroten. Het betreft leerlingen in alle kernen van onze 
gemeente met een verbinding naar thuis.

Achtergrond
Het voorbereidingstraject loopt al geruime tijd.
De afvalcoach heeft na afstemming met ons contact opgenomen met alle basisscholen in onze 
gemeente om haar Happerproject te introduceren. Alle scholen ontvingen het idee enthousiast. 
Ook 't Ravelijn (v.o.) heeft later aangegeven hierbij aan te willen sluiten.

Lessen rond afval scheiden en voorkomen van (zwerf) afval komen sterker over wanneer op de 
scholen, net als thuis, ook daadwerkelijk het afval gescheiden kan worden aangeboden aan een 
afval inzameldienst. Er is echter één probleem, de scholen willen het afval graag gescheiden 
afvoeren maar kunnen dat niet. Het afval dat afkomstig is van de scholen is officieel gezien 
bedrijfsafval. Het afvoeren van restafval en oud papier en karton lukt nog wel via een 
bedrijfsafvalroute, maar een aparte route voor GFT en PMD is vaak onmogelijk en/of 
onbetaalbaar.

Inzameling via gemeentelijke inzamelroute

Marktpartijen bieden de gescheiden inzameling niet aan voor scholen
Over het algemeen wordt de gescheiden inzameling van GFT en PMD niet aangeboden door 
marktpartijen. Het opzetten van de logistiek voor gescheiden inzameling voor een doelgroep van 
kleine omvang brengt hoge kosten met zich mee. Hierdoor komt afvalscheiding op scholen 
nauwelijks van de grond.

Afval van scholen een 'grijs' gebied
Vanuit de Rijksoverheid wordt echter steeds meer aangegeven dat het afval van leerlingen bij 
scholen een 'grijs' gebied is (wel/geen bedrijfsafval). Leerlingen nemen het 'afvaľ grotendeels mee 
van huis. In die zin lijkt de samenstelling van het afval op scholen veel op de eigenschappen van 
huishoudelijk afval, terwijl het formeel om bedrijfsafval gaat.

De VANG-ambitie van de Rijksoverheid is 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020 en 75Vo 
scheidingpercentage. In 2025 streeft zij naar 30 kg restafval per inwoner per jaar. Met betrekking 
tot onderwijs wil zij de hoeveelheid restafval in de dienstensector halveren. Vandaar dat de 
Rijksoverheid al geruime tijd onderzoek doet naar nieuwe afval inzamelmethoden op scholen die 
leiden tot betere scheidingsresultaten. Met name afvaleducatie is hierin een belangrijke factor.

Juridisch traject
Op verzoek van de scholen hebben we onderzocht op welke manier we hierbij konden helpen. 
Om er voor te zorgen dat het afval van de scholen in de huishoudelijke route meegenomen kan 
worden moest een juridisch traject worden gevolgd. Voordeel hierbij is dat de focus op 
afvaleducatie ligt. Er heeft afstemming plaatsgevonden met de betreffende markpartijen en de 
scholen. De integrale kosten (inzameling en verwerking) voor het GFT en PMD berekenen we 
door aan de scholen. Hiermee voldoen we aan de gestelde gedragsregels in het kader van de 
Mededingenwet en de wet Markt en Overheid.
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Afvalinzameling van scholen via gemeentelijke huishoudelijke route
Door dit traject te hebben doorlopen kunnen de grondstofstromen PMD en GFT worden 
meegenomen in de huishoudelijke route. Er zijn hiervoor afspraken gemaakt met de inzamelaar. 
Hierdoor wordt het voor de scholen betaalbaar en kan de combinatie leren en doen in de praktijk 
worden gebracht. Het afval wordt op een verantwoorde manier ingezameld en verwerkt.

Samenwerking Natuurpodium en cultuurcoach
De gemeente is inmiddels aangesloten bij het Natuurpodium. Het Natuurpodium biedt diverse 
educatieprogramma's waar een school voor kan inschrijven. Een ervan is het Regionaal 
programma natuur- en duurzaamheidseducatie waarvan afval ook een klein deel uitmaakt.
Er is met het Natuurpodium afgestemd dat de projecten elkaar zeker kunnen versterken en daar 
waar mogelijk wordt het komend schooljaar de samenwerking gezocht.
Bovendien liggen er ook kansen in een samenwerking met de cultuurcoach.

Voortgang educatieprogramma de komende járen
Er is jaarlijks structureel budget voor afvaleducatie. Dit betekent dat ook financieel de voortgang 
van het Happerproject kan worden gegarandeerd. We waarderen het initiatief en de inzet van de 
afvalcoach en spreken het vertrouwen uit dat het Happerproject structureel wordt uitgevoerd.

Communicatie/Aanpak
De planning is om het komend schooljaar, rond de herfstvakantie, officieel te starten met het 
Happerproject en het afval scheiden op de scholen. Hier wordt uitgebreid aandacht aan gegeven 
via de reguliere communicatiekanalen en via een officiële aftrap.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Steenberge 
De secretaris, De burgemees

elt, MBA
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