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Algemene inkidiog afvalbeleidslwuzedociimeiit
Voor de Gemeenle Woudenberg eindigt op 31 maart 2005 het contract met de firma
Wolfswinkel voor het inzamelen van huishoudelijk afval. Voor het afsluiten van een nieuw
contract moet de procedure van een Europese aanbesteding worden gevolgd. Voor deze
aanbesteding moet een bestek voor de inzameling worden opgesteld en daarbij zullen
beleidskeuzes moeten worden gemaakt.
De gemeente laat als voorbereiding op deze beshiitvonning een afvalbeleidskeuzedocument
opstellen. Het afvalbeleidskeuzedocument geeft inzicht in de mogelijke beleidskeuzes bij het
opstellen van het bestek voor de inzameling, de positionering van het afvalbeleid in de
gemeente en achtergrondinformatie voor het maken van die keuzes. Het bestaat uh drie delen:
Deel 1: Beleidskeuzes voor de afvalverwijdering: in Woudenberg
Dit is bet bestuurlijk meest relevante document. De afvalinzameling wordt eerst in
hoofdkenmerken gekarakteriseerd. Daarna worden de beleidskeuzemogelijkheden voor de
inzamelstructuur beschreven en toegelicht. De selectie hiervan gebeurt op basis van
ervaringen elders en aansturing door de gemeente.
Deel 2: Informatie over de afvalverwijdering in Woudenberg
De informatie over de gemeente geeft een beschrijving van de bestaande inzamelstructuur en
de daarmee behaalde resufcatea De resultaten worden vergeleken met landelijke
doelstellingen. Daarnaast wordt ingegaan op het gemeentelijke afvalstoffenbeleid, de
afvalstoffenheffing, organisatie, vooriicbting en handhaving.
Deel 3: Algemene beleidsinformatie
Het algemene deel geeft een beschrijving van het landelijke en provinciale beleidskader en de
ontwikkelingen daarin De verwerkingsstructuur in de provincie Utrecht via AVU wordt apart
beschreven. Dit is vervolgens per afvalstroom uitgewerkt. Daarna is ingegaan op algemene
beleidsaspecten, zoals de organisatie, kosten, tariefdifferentiatie en preventie.
Er is verder een overzichl gegeven van bekende, actuele mogelijkheden voor beleidskeuzes
door gemeenten bij het vormgeven van de inzamelstructuur.
Dit deel biedt belangrijke achtergrondinforraatie. Het is apart uitgebracht.
Het opstellen van het afvalbeleidskeuzedocument is uitbesteed aan Rense Milieu Advies. Het
gebeurt op basis van ervaring in negen andere Utrechtse gemeenten. Voor deze gemeenten is
in 2003 op initiatief van AVU een afvalbeleidskeuzedocument opgesteld als voorbereiding op
het opnieuw aanbesteden van de inzameling. AVU heeft deze gemeenten ook verder
ondersteund bij de aanbesteding, en zal dat ook voor Woudenberg doen,
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Afvalbeteidsketaedocurnent Woudenberg Deel 1 en 2: Beleidskeuzes en Informatie
D e d 1: Beleidskeuzes voor de afvatverwijdering in Woudenberg
Het fbnnuleren en beoordelen van het afvalbeleid van een gemeente gebeurt in bet algemeen
door een afweging vanuit drie invalshoeken die bekend zijn als de afvaldriehoek:
1. De dienstverlening naar de burgers of het serviceniveau
2. Het milieubelang ofwel de scheidingsresultaten voor hergebruik
3. De kosten ofwel de hoogte van de afvalstoffenheffing
De gemeenten proberen vanuit deze drie invalshoekoi te optimaliseren. Woudenberg legt de
nadruk op de milieudoelen en lage kosten (zie deel 2, paragraaf 5.1).
De afvalinzameling in Woudenberg beeft in vergelijking met andere gemeenten de volgende
bijzondere kenmerken (zie de toelichtingen in deel 2):
- Matig servicemveau. Het restafval wordt in vuilniszakken en slechts eens in de twee weken
opgehaald. De openingstijden voor bet brengen van afVal naar de milieustraat zijn beperkt tot
vrijdagmiddag en zaterdagochtend. Er kunnen wel veel componenten worden gebracht. Voor
bet overige is de service gemiddeld.
- Hoge scheidwgsresuhaten. De resultaten van het gescheiden inzamelen voldoen al aan de
nieuwe landelijke richtlijnen voor 2006. Voor papier is misschien enige verbetering mogelijk.
Het restafval van grof huisvuil wordt echter nog samen met fijn restafval opgehaald en wordt
daardoor niet verder gescheiden,
- Gemiddeld kostemtveau: de afvalstoffenheffing in Woudenberg was in 2003 duidelijk lager
dan bet gemiddelde in Utrecht, maar is voor 2004 verhoogd naar (waarschijnlijk) iets onder
het gemiddelde.
Uit de beschrijvingen in deel 2 van de situatie in Woudenberg en in ded 3 van de landelijke
ontwikkelingen volgen actuele beleidskeuzemogelijkheden. Die zijn hierna beschreven. De
mogelijkheden voor het nieuwe bestek voor bet inzamelen zijn aan het eind van dit deel 1
Samengevat in een tabel.
1. Eazamefc» verbeteren:
Het huis-aan-huis inzamelen van restafval, gft-afval en grof huisvuil wordt opnieuw
aanbesteed. In vergelijking met bet huidige systeem zijn de volgende aanpassingen te
overwegen:
•

Restafval: Het is te overwegen om te kiezen voor inzamelen met minicontainers in plaats
van plastic zakken. Defrequentievan inzamelen blijft tweewekelijks.
Dit beeft de voorkeur vanuit de arbeidsomstandigheden. Het ophalen is fysiek lichter,
waardoor een medewerker meer mag inzamelen bij gebruik van minicontainers dan bij
gebruik van plastic zakken.
Minicontainers leiden tot minder zwerfvuil bij het iozamelea
De dienstverlening verbetert doordat bet afval makkelijker en buitenshuis kan worden
bewaard
Of de kosten zullen toenemen of afnemen zal blijken uit de aanbesteding; het is niet
vooraf te zeggen. De kosten van een extra mini container zijn hierbij ondergeschikt .
1

1
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Afvalbeteidskeuzedocument Woudenberg Deel I ert 2: Beleidskeuzes en informatie
Het toepassen van minicontainers maakt het minder geraakkeüjfc om bedrijfsafval illegaal
bij bet huisvuil aan te bieden. De handhaving kan daardoor verbeteren.
De gevolgen voor de hoeveelheid restafval en het scheiden zijn moeilijk te voorspellen.
De hoeveelheden restafval in Woudenberg zijn nu heel laag: 151 kg per inwoner tegen
265 kg per inwoner gemiddeld in de provincie Utrecht voorfijn(gewoon) restafval en 54
kg tegen 67 kg in Utrecht voor grof restafval (en voor de totalen: 205 kg tegen 332 kg).
Dit kan samenhangen met bet gebruik van vuilniszakken en vooral met het tweewekelijks
ophalen. Dat stimuleert mogelijk het gescheiden aanbieden (zie deel 2, paragraaf 3.2). Bij
overgaan op minicontainers kan de hoeveelheid restafval toenemen: grotere stukken afval
passen wel in een minicontainer, maar moeilijk m plastic zakken. Deze vragen kunnen
eventueel nog worden onderzocht via een eenvoudige enquête onder de bevolking.
•

Gro/htasvuil: Het grof huisvuil wordt nu eens per vier weken op telefonische afroep
samen roet het restafval opgehaald en verwerkt Daar van het grof huisvuil doorgaans een
aanzienlijk deel kan worden gescheiden en hergebruikt, is het aan te bevelen om dit
gescheiden van het restafval in te zamelen en te verwerken. Dit biedt belangrijke
milieuwinst doordat bet dan kan worden verwerkt in de scheidingsinstallatie van AVR.
Het leidt niet tot extra kosten. Volgens het huidige bestek moet het restafval van grof
huisvuil ook al apart worden opgehaald.
Bij het ophalen en scheiden zou een kringloopbedrijf ook een rol kunnen krijgen. De
mogelijkheden hiervoor en de kostenaspecten zullen door AVU in een aanvullende notitie
worden beschreven.

•

Gft-qfval: Het gft-afval wordt nu tweewekelijks opgehaald. In Woudenberg wordt nu al
veel gft-afval opgehaald, terwijl het restafval weinig gft-afval bevat. De landelijke
doelstellingen worden ruimschoots gehaald.
Het is nog te overwegen om in bet voorjaar of najaar bij een groot aanbod van tuinafval
wekelijks in te zamelen. In verband met stankproblemen kan dit ook voor de zomer
worden overwogen, maar dat is niet gebruikelijk
Het is te overwegen om het gebruik van een extra minicontainer te stimuleren. Het zal
echter waarschijnlijk leiden tot het aanbieden van meer tuinafval en niet tot veel minder
gft-afval in het restafval. Het tarief voor een extra minicontainer (nu € 50 per jaar) zou
daarvoor moeten worden verlaagd.
Het ophalen van grof tuinafval gebeurt nu tweemaal pa jaar; er wordt circa acht maal
zoveel tuinafval naar de Milieustraat gebracht. De hoeveelheid grof tuinafval is een kwart
van de hoeveelheid gft-afval, dus aanzienlijk. Gezien deze goede resultaten is er geen
reden om het tuinafval vaker op te halen.
De conclusie is dat bet aan te bevelen is om bij de aanbesteding het inzamelen van gftafval en grof tuinafval op de huidige wijze voort te zetten.
-

De andere afvalstromen vallen buiten de aanbesteding. Hiervoor zijn de volgende
aandachtspunten te noemen:
• Papier en kauw: het inzamelen leidt nu tot redelijke resultaten. De hoeveelbeid in het
restafval is laag, zodat verbetering niet waarschijnlijk is. Het is te overwegen om voor
huishoudens met veel papier op verzoek een speciaal inzamel middel (mini container, krat)
beschikbaar te stellen. Het voordeel daarvan is dat het papier in huis of buitenshuis
makkelijker kan worden bewaard. De aanbieder hoeft het niet in dozen e-d. te doen en het
papier kan ook bij regen en wnd langs de weg worden aangeboden. Een nadeel kan zijn
dat de vuilnisauto geschikt moet zijn voor minicontainers en losse dozen e-d.
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Afvalbeleidskeuzedocument Woudenberg Deel I en 2: Beleidskeuzes en Infitrmatte
De gemeente neemt sinds 1 januari 2003 deel aan de AVU- oud papier regeling (zie ded
3 paragraaf 3.54)
• Glas; er wordt ruim voldoende glas opgehaald, terwijl in het restafval weinig glas wordt
gevonden. Een groot deel van bet glas komt van buiten de gemeente (via Hoogvliet). Ook
als daarvoor woidt gecorrigeerd is verbetering niet nodig
• Textiel: de doelstelling wordt nu redelijk gehaald De huidige inzameting moet worden
voortgezet.
• Kca: de ingezamelde hoeveelheid is tamelijk laag, maar er wordt ook heel weinig in bet
restafval gevonden. De huidige inzameling via aanbieden op de Milieustraat en de
detailhandel kan worden voortgezet Het is niet aan te bevelen om een chemokar in te
zetten De afstand naar de Milieustraat U in Woudenberg klein en de praktijkervaring is
dat via een chemokar maar eenfractievan het kca wordt ingezameld en tegen heel hoge
kosten.
• Wit- en bruingoed: De ingezamelde boeveelheid is niet in kilogrammen geregistreerd,
maar in aantallen. Er zijn relatief weinig apparaten ingeleverd, maar er is ook weinig when bruingoed in het restafval gevonden. De huidige inzameling kan worden voortgezet
Monitoring via AVU is belangrijk
Voor de resterende stromen zijn geen aandachtspunten aan de ordeIn Woudenberg fungeert de gemeentewerf als Milicustraat. Hier wordt ongeveer 26% van het
afval gebracht In vergelijking met andere gemeenten is dat veeL
De werkzaamheden op de Milieustraat worden uitgevoerd door medewerkers van de
gemeente. De Milieustraat iunctioneert naar tevredenheid.
r

Er is nu geen echte samenwerking met een kringloopcentrum. Om hergebruik van grof
huisvuil te vejbeteren kan naar santenwerking met een professioneel kringloopcentrum
worden gezocht voor het ophalen en scheiden. AVU zal hiervoor nog mogelijkheden
aangeven.
2. Preventie bevorderen
Woudenberg zou het bevorderen van preventie weer wat actiever kunnen invullen door:
• Meer aandacht voor afvalpreventie in de voorlichting
• Actief bevorderen van thuiscomposteren en eventueel het beschikbaar stellen van
biocom-containers.
• De ja/nee en nee/nee stickers tegen ongewenst reclamedrukwerk actiever te verspreiden
Dit zijn geen acties die veel inspanning vergen (behalve de biocom-containers).
ikkelcn
Het beleid is gericht op het voldoen aan de landelijke doelstellingen voor gescheiden
inzamelen. Daar wordt aan voldaan.
De gemeente heeft gekozen voor bet uitbesteden van de activrteiten voor het aan-huis
inzamelen van huishoudelijk afval. Er is geen reden om daar verandering in te brengen.
De inzamelfaciliteit van de gemeente is tegen betaling opengesteld voor kleine bedrijven.
Dit kan worden voortgezet.

Rm— lyfiu Adrtt hopncitvHdftBHiHfiiiiMOudHiiwg

Afvalbeleidskeuzedocument Woudenberg Deel 1 en 2: Beleidskeuzes en htfarmatie
*

Het invoeren van tarieftiifferentiatie ligt gezien de goede scheidingsresultaten en de lage
afvalstoffenheffing niet voor de hand- Het veihoogt de kosten met circa € 20 tot € 25 per
huishouden. Terugverdienen daarvan door meer scheiden en preventie zal moeilijk zijn.

Keuzemogelgkkeden voor het td&twe bestek voor hei aanbesteden van hei inztarielen:
AfVabtroon Actade kenzemoxcinkbeden
Opnterkidfien
a. Overgaan van plastic zakken op
Restafval
a. Betere service, minder
miniconiainers
zwerfvuil. Kosten afhankelijk
van uitkomst aanbesteding.
Gevolgen voor hoeveelheid en
scheiden nog onzeker.
Grof huisvuil b. Grof huisvuil gescheiden van het
b. Meer nuttige toepassing.
restafval ophalen en verwerken in
Introductie goed begeleiden.
scheidingsinstallatie AVR
Geen extra kosten.

Gft-afval

c. Kringloopwinkel deze stroom of een c. Meer hergebniik Snel te
deel daarvan laten inzamelen en
realiseren. Lagere kosten?
scheiden.
d. In ded van voorjaar, najaar of zomer d. Niet aan te bevelen
wekelijks in plaats van tweewekelijks
Woudenberg voldoet al aan
inzamelen
landelijke doelstellingen en er
wordt veel grof tuinafval
gebracht en opgehaald. Hoger
aanbod, betere service. Hogere
kosten.
Wel doen: thuiscompostèren
bevorderen.
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Deel 2: Informatie over de afvalverwijdering in Woudenberg
0.

Inleiding

Tn dit deel 2 van het afvalbeleidskeuzedocuroent is de informatie over de afrafrerwijdering m
de gemeente Woudenberg beschreven.
De informatie is verzameld via een door de gemeente ingevuld vragenformulier,
vooriichtingsmateiïaal en beleidsnotities- Daar h informatie uh de bestanden van AVU aan
toegevoegd. In overleg met de gemeente is de informatie verder aangevuld.
De beschrijvingen zijn als volgt opgebouwd:
- De inzamel- en verwijdering structuur in de gemeente
- De resultaten van het gescheiden inzamelen
- Het bereiken van de landelijke doelstellingen voor gescheiden inzamelen
- Het bevorderen van preventie
- Algemene aspecten van het beleid
Indeel 1 zijn de actuele beleidskeuzemogelijkheden voor de gemeente beschreven, zoals die
zijn afgeleid uit deel 2 en 3.
In het apart uitgebrachte deel 3 is algemene, landelijke en provinciale informatie over het
inzamelen van huishoudelijk afval weergegeven.
De algemene kenmerken van de gemeente zijn in de volgende tabel vermeld.
Gemeente Woudeaberg
Inwoners
Oppervlakte
Aantal huishoudens of aansluitingen
Personen per huishouden
Percentage booftbouw
Huishoudens buiten bebouwde kom
Stedelijkheidsklasse

11.022 inwoners
3.672 hectare
4.325
2,5
Ongeveer 5%
Ongeveer 400-450
4: weinifi stedetijk

De gemeente is voor bet inzamelen van afval ingedeeld in vijf gebieden: vier zogenaamde
kwadranten in het dorp en als vijfde het buitengebied.
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1.

De inzamel- en verwerkmgsstructiiiir in de gemeente

1.1

Ito in^wrl^Trucfor in hoofiHuBCT

In hoofdlijnen is de huidige inzamelstructuur in Woudenberg als volgt:
• Het restafval en het gft-afVal wordt huis-aan-huis ingezameld. Dh gebeurt om en om: de
ene week wordt het restafval opgehaald in plastic zakken, de andere week wordt ba gftafVal opgehaald in bruine minicontainers van 140 liter.
Bij de gestapelde bouw worden bovengrondse verzamelcontainers van 240 liter gebruikt
voor het gft-afval. In bet centrum is een ondergrondse container (4 m ) geplaatst voor
restafval van winkeliers.
• Het grof huisvuil wordt op telefonisch verzoek aan-huis opgehaald. Dit gebeurt om de
vier weken. Het grof huisvuil wordt samen met restafval opgehaald.
Het kan ook naar de Milieustraat worden gebracht.
Het inzamelen van deze drie afvalstromen is uitbesteed aan Wolfswinkel
• Papier en karton wordt binnen de bebouwde kom één keer per vier weken huis-aan-huis
opgehaald door verschillende verenigingeiL Het kan ook worden gebracht naar zes
containers van scholen en verenigingen en naar de Milieu straat.
• Glas kan worden gebracht naar 14 glasbakken, die door AVU worden beheerd, en naar de
Milicustraat
• Textiel wordt vier maal per jaar huis-aan-huis opgehaald door een charitatieve instelling.
Er staan op drie locaties containers voor het afgeven van textiel.
• Klein chemisch afval kan worden ingeleverd op de Milieustraat.
3

Voor het afgeven van afval kunnen burgers terecht op de Milieustraat, die op vrijdagmiddag
en zaterdagochtend open is. Hier kan men gratis afgeven: grof vuil en grof tuinafval, kleine
hoeveelheden puin, hout en asbest, oud papier, glas en kleding, klein chemisch afval,
kringloopspullen en wit- en bruingoed.
Het is mogelijk om afval van kleine bedrijven te lat&i inzamelen door de gemeente.
1.2

iw •••miii^- j a verafrlriiifflMfnictnnr ner afiraltfryyw

1.2.1

Restafval

Het restafval wordt tweewekelijks huis-aan-huis in plastic vuilniszakken opgehaald door
Wolfewinkel. Per aansluiting mogen per keer niet meer dan 10 zakken (van maximaal 12 kg)
worden meegegeven. Andere manieren van aanbieden (zoals dozen, blikken, los vuil) zijn niet
toegestaan. Bij kleine hoeveelheden wordt bet afval echter wel meegenomen.
De gemeente wil bij de aanbesteding overgaan op het gebruik van minicontainers in plaats
van vuilniszakken. De inzamelfrequentie blijft tweewekelijks. Het voordeel hiervan is dat de
service verbetert: het is niet langer nodig om veel zakken binnenshiiis te bewaren en de kans
op zwerfvuil op straat vermindert Uit oogpunt van arbeklsomstandigbeden is er ook een
voorkeur voor minicontainers. Een medewerker mag per dag meer afval ophalen in
minicontainers dan in vuilniszakken. Over de kosten is geen algemene uitspraak te doen (zie
ook deel 3). Het is wel waarschijnlijk dat via de minicontainers meer restafral zal worden
aangeboden dan nu via het tweewekelijks ophalen in plastic zakken. In de minicontainers past
namelijk ook groter afval, dat nu met het grof huisvuil wordt algevoerd.
R W »
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In het verleden is door gemeenten ook gewerkt met duobakken, die meestal wekelijks worden
geleegd. De ervaring is dat duobakken leiden tot slechte scheidingsresultaten. Duobakken
worden daardoor steeds minder gebruikt
Het is tegen betaling mogelijk om met het huishoudelijk afval ook afval van kleine bedrijven
te laten inzamelen. Bijna 50 bedrijven maken gebruik van deze mogelijkheid.
Het restafval wordt afgevoerd via het overslagstation in Amersfoort. Het wordt daarna
getransporteerd naar Lage Weide in Utrecht. Het wordt vandaar per schip naar de AVR
gebracht en verbrand. Dit gebeurt op basis van het contract van AVU met AVR.
In deel 3 is dit beschreven.
1X2

Grof huisvuil

Het grof huisvuil kan naar de milieustraat worden gebracht. Het wordt echter ook aan-huis
opgehaald. Dit gebeurt op telefonisch verzoek om de vier weken. Het ophalen wordt
gecombineerd met het ophalen van het restafval in een wijk. Dit gebeurt in afwijking van het
huidige bestek, waarin bet apart ophalen van grof huisvuil is opgenomen
Het grof huisvuil wordt via bet overslagstation in Amersfoort afgevoerd naar de AVR en
verbrand (AVU contract, zie deel 3). Doordat het grof huisvuil in Woudenberg niet apart
wordt opgehaald, maar samen met ba restafval, wordt het niet afgevoerd naar
scheidinginstalktte van AVR op Lage Weide in Utrecht. Het in de provincie Utrecht apart
opgehaalde grof huisvuil wordt daar verder gescheiden, wat tot meer hergebruik leidt.
1.23 Gft-afval tm tuinafval
Het gft-afval wordt om de twee weken en wisselend ma het restafval huis-aan-huis
ingezameld- Voor het inzamelen worden bruine minicontainers van 140 liter gebruikt- Tegen
baaling van € 50 per jaar kan men een extra container in bruikleen krijgen. Hiervan wordt
door slechts 15 huishoudens gebruik gemaakt. Per container mag met meer dan 75 kg worden
aangeboden.
Het gft-afval wordt bijna overal in de gemeente ingezameld- Alleen in het buitengebied zijn
circa 200 huishoudens uitgezonderd. Bij de hoogbouw zijn verzamelcontainers van 240 liter
geplaatst.
Grof tuinafval kan worden gebracht naar de Milieustraat. In ha voorjaar en najaar houdt de
gemeente een speciale inzamelronde. Het grof tuinafval wordt verwerkt bij Van Doorn in
Soest.
De gemeente stimuleert het thuiscomposteroi van gft-aival en snoeiafvaL Tegen betaling van
€ 10 statiegeld kan men van de gemeente een compostvat in bruikleen krijgen. Het is niet
precies bekend hoeveel compostvaten zijn uitgeleend.
Het gft-afval wordt algevoerd via het overslagstation in Amersfoort Het wordt daarna
getransporteerd naar Essent Milieu en gecomposteerd. Dit gebeurt op basis van het contract
van AVU met Essent Milieu, In deel 3 is dit beschreven
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Afvalbeleidskeuzeefocument Woudenberg Deel 1 en 2: Beleidskeuzes en btförmatte
1X4

Papier en kartOB

Oud papkf oi karton wordt binnen dc bebouwde kom één keer per vief weken huis-aan-huis
opgehaald door verschillende verenigingen: Salem, Fiddk», Jongerenkoor Join Together,
Buurtvereniging 't Spoor, en Buurtvereniging Van Hogendorplaan. Hiervoor wordt een
huisvuüauto met chauffeur gehuurd. & staan ook regelmatig papierbakken of-containers van
scholen of verenigingen op verschilleode plaatsen De containers worden gehuurd van AVU.
Oud papier kan ook naar de Milieustraat worden gebracht.
De opbrengsten in 2003 zijn 405 ton door ophalen, 305 ton via de containers en 17,6 ton op
de Milieustraat,
Sinds 1 januari 2003 neemt Woudenberg deel aan de AVU papierregeling ma S U A Het
papier wordt afgevoerd via STTA
1X5

Glas

Voor het inzamelen van glas zijn 14 glasbakken geplaatst. Dit komt neer op 1 container per
787 inwoners. Dat is minder b dan volgens het landelijkerichtgetalvan 1 container per 650
inwoners. De strategisch geschikte locaties zijn wel bezet.
Het glas wordt gescheiden naar kleur ingezameld. Het beheer, legen en onderhouden van de
containers worden verzorgd via AVU.
De opbrengst in Woudenberg is hoog: 37 kg per inwoner en per jaar. Dat is veel meer dan de
landelijke doelstelling van 23 kg. Het is waarschijnlijk dat veel glas afkomstig is uit andere
gemeenten: bij de weidewinkel Hoogvliet staan vier bakken, die twee keer per week worden
geleegd. & wordt daar per jaar 250 ton glas opgehaald tegen 4SS ton in totaal voor
Woudenberg. Circa 80% van de bezoekers van deze winkel komt van buitenaf. Als hiervoor
wordt gecorrigeerd is de opbrengst 26 kg per inwoner van Woudenberg, dus nog steeds boven
de landelijke doelstelling van 23 kg.
Op de MUieustraat staat ook een container van AVU voor vlak glas, dat apart wordt verwerkt.
1X6

Textid

De gemeente heefl een vergunning voor het inzamelen van kleding gegeven aan CORO
kledinginzameling. Dit bedrijf werkt op commerciële basis. Er zijn via- huis-aan-huis
inzamelacties per jaar. Er zijn 3 textielbakken geplaatst bij supermarkten a i op de
Milieustraat De organisatie geeft maandelijks de opbrengsten van de containers en
inzamelacties door aan de gemeente.
Kleding, schoeisel en speelgoed kan ook worden afgegeven bij De Greef en bij een particulier
voor de Stichting Dorkas. Een tweede particulier zameh kleding en papier in voor Roemenië.
De hoeveelheden zijn niet bekend bij de gemeente.
1X7

Wit- en bruingoed

Koel- en vriesapparatuur wordt op verzoek opgehaald doen- het Kringloop Centrum Leusden.
De gemeente geeft hiervoor een vergoeding van € 0,61 per inwoner (exci BTW), De betaling
loopt via AVU. Wit- en bruingoed kan ook worden gebracht naar de Milieustraat
Het wit- en bruingoed wordt afgevoerd naar het Regionaal Overslag Station in Amersfoort
(AVU regeling, zie ded 3).
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Afvalbeleidskeuzedocument Woudenberg Deel I en 2: Beleidskeuzes en Informatie
1.1** Kkün chembch afval en afgewerkte olie
Klein chemisch afval kan worden ingeleverd op de Milieustraat. Batterijen, verfwaren,
spaarlampen, tl-buizen en fotochermcaliên kunnen worden ingeleverd bij verschillende
winkels.
Het klein chemisch afval wordt afgevoerd en verwerkt via ROVA in Amersfoort.
1X9
*
*
•
*
•
*

*

Overige afvalstromen

Oude metalen: worden tegelijk met het grof vuil na melding vooraf opgehaald door
Wolfswinkel afgevoerd naar defirmaHoffland. Oude maaien kunnen ook worden
gebracht naar de Milieustraat.
Puin, hout, asbest: kan in kleine hoeveelheden worden ingeleverd op de Milieu straat
Grote boeveelheden moet men zelf afvoeren
Batterijen: kunnen bij de detailhandel of met het kca worden ingeleverd.
Medicijnen en injectienaalden: kunnen worden Ingeleverd bij de apotheken en
apotheekhoudende huisartsen. Ze worden afgevoerd via de AVU regeling.
Autobanden: kunnen worden ingeleverd bij ABI
Zwerfafval: Het verwijderen van zwerfafval in plantsoenen e.d. doet de gemeente zelf
(het vegen van de straten is wel uitbesteed). Jaarlijks vindt een actie Zomerschoon ptaats,
waarbij door burgers op één dag het zwerfvuil in de gemeente wordt verwijderd. De
gemeente ondersteunt deze actie met het beschikbaar stellen van materiaal.
Hondenpoep: ïn 2004 zal een plan van aanpak worden opgesteld voor het verminderen
van de overlast door hondenpoep.
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Huis-aan-huis inzamelen van restafval, grof husvni en gft-afVal

Het huis-aan-tkils inzamelen van restafval, grof huisvuil en gft-afval is uitbesteed aan
Wolfswinkel- H a contract hiervoor eindigt per 31 maart 2005. ïn 2004 zal het inzamelen
opnieuw worden aanbesteed.
1X2

De (uitvoerende rol) van de gemeente

De gemeente heeft veel uitvoerende taken voor de inzameling uitbesteed. De volgende taken
worden in eigen beheer uitgevoerd:
• Regie en beleid
• Voorlichting
• Toezicht en handhaving
• Beheer van het afvalaanbiedstation op de MUieustraat
• Ophalen van gtof tuinafval
1X3

Het afvalaanbiedstation: de Mflieastraat

Volgens de Wet milieubeheer moet een gemeente zowel aan-huis grof huisvuil ophalen als de
gelegenheid bieden om ha te brengen.

Afvalbeleidskeuzedocument Woudenberg Deel l en 2: Beleidskeuzes en Informatie
Het afvalaanbiedstation van de gemeente Woudenberg is de Milieustraat op de gemeentewerf
(bij Sporthal De Camp). Hier kan men de volgende soorten afval brengen;
• Grofvuil en grof tumafval (o.a oude metalen)
• Kleine hoeveelheden schoon puin (25 liter), asbest (50 kilo) en schoon sloophout (250
liter)
• Oud papier, glas en kleding
• Klein chemisch afval en (afgewerkte) olie
• Kringloopspullen
• WH- en bruingoed
De MUieustraat is geopend op vrijdagmiddag van 13 tot 16 uur en op zaterdagochtend van 9
tot 12 uur. Alleen inwoners van Woudenberg mogen gebruik maken van de MUieustraat
Hiervoor heeft men een legrtimatiebewijs nodig en een stortpas, die ieder jaar wordt
vernieuwd. De stortpas wordt samen met de afvalwijzer toegezonden.
Bedrijven worden niet toegelaten.
De kringloopwinkel van de kerk (SALEM) mag bruikbare spullen meenemen en overtollige
spullen brengen naar de MUieustraat.
De Milieustraat functioneert naar tevredenheid. Aandachtspunten zijn nog: toekomstige
samenwerking met andere gemeenten en ba aanbieden van afval uit andere gemeenten, waar
wel moet worden betaald {via familie e.d.).
1X4 Kringloopcentrum
In Woudenberg is de Kringloopwinkel Woudenberg. In Amersfoort zijn de Milieuboer
Amasfoort en Emmaus. Wit- en bruingoed wordt op verzoek opgehaald door het Kringloop
Centrum Leusden. De gemeente geeft hiervoor via AVU een vergoeding van € 0,61 exclusief
BTW per inwoner en per jaar.
1X5

Verwerkers van h a afval

De verwerking van ha ingezamelde afval gebeurt via de volgende organisaties:
• Restafval wordt verbrand bij de AVR via AVU
• RestafVal van grof huisvuil wordt ook verbrand bij de AVR via AVU
• Gft-afval wordt gecomposteerd bij Essent Milieu via AVU
• Snoeibout, grof tuinafval en plantsoenafval wordt gecomposteerd bij Van Doorn in Soest
• Papier en karton wordt door SFTA afgevoerd via de AVU oudpapier regeling
• Glas wordt verwerkt bij Maltha via AVU
• Textiel wordt voor hergebruik gesorteerd en afgevoerd door CORO kledinginzameling en
de inzamelende charitatieve instellingen.
• Kca wordt algevoerd door ROVA naar het kca-depot in Amersfoort
• Afgewerkte olie wordt algevoerd via ROVA
• Wit- en bruingoed wordt volgens de AVU regeling van de Milicustraat door SFTA of
direct door het Kringloop Centrum Leusden algevoerd naar bet regionaal overslag station
(ROS) in Amersfoort en verwerkt door de branche (NVMP en ICT Nederland)
• Oude metalen worden verwerkt via Hoffland in Den Dolder
• Veegvuil en slib gaan naar Smmk in Amersfoort
• Asbest wordt gestort bij Smink in Amersfoort
In deel 3 zijn bijna al deze verwerkingsmahodes beschreven.
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Afvalbeleidskeuzedocument Woudenberg Deel 1 en 2: Beleidskeuzes en Informatie
1X6 Andere organisaties
Bij de uitvoering van het afValstofienbeleid zijn verder nog betrokken:
• Wolfswinkel verzorgt nu de inzameling van huishoudelijk restafval, gft-afval en grof
huisvuil en bet aivoeren naar het overslagstation in Amersfoort
• De AVU als gemeenschappelijke regeling van de Utrechtse gemeenten
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2 De resultaten van het gescheiden inzamelen
2.1

Ingenunelde hoevccUnrfpi w m^mdmcthwk

2*1,1 Halen en bren^n
De ingezamelde hoeveelheden per inzamelmethode zijn weergegeven in onderslaande tabel
Tabel: ïngezameide hoeveelheden afval naar imwnetmeihode

Inzamelmethode:
Halen
Restafvalfimhuisvuil
RestafVal van grof huisvuil
Gft-afval
Grof tuinafval
Papier en karton
Textiel
Kca chemokar
Koel- en vriesapparatuur
Ovenstfrootwitgoed
OveriBe metalen
Subioaai'halen ''
Brenffen
Grof huisvuil naar gemeentewerf
Oud papier en karton
VerpatdcinRsglas
Textiel
Kca
Olie
Wh- en bruingoed, waarvan;
- koel- en vriesapparatuur
- TCT-apparatuur
- televisies
- overig groot witgoed
- overig wit- en bruingoed
Grof tuinafval
Vlakglas
Overige metalen
Houtafval
Schoon puin
Asbest
Autobanden
Subtotaal "brengen"
Totaal
2

2

Ingezamelde hoeveelheid in
1002
2003
2001
Tonnen %
Tonnen %
Tonnen %
1.667
484totaal
1.728

1688
1.667
597totaal
604totaal
1.679 26%
1.612
50
916totaal
728totaal
12
?42 totaal

975totaal
17

4.871

?78%

Bif halen
Bii halen
452

4.949
Bii halen
Bii halen
410
23
16

17
7
1000 stuks

0,5
1682 stuks
297st
365st
210 si
174 si
636st

410
17
54
267
164
21

415
13
67
357
212
16

1.409
6.280

?76%
Bij halen
Bij halen
483

?423
14
763
7364
7323

SÖstvks

?22%
100%

1.530
6.479

?24%
100% -™*4t 100%

De tabel is opgtaet en ingevuld vtrigens de indding cn g^erens van de jaartykse CBS enquête.
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Afajlbeteidskeuzedocumenf Woudenberg Deel I en 2: Beleidskeuzes en Informatie
UH de tabel blijkt dat ruim drie kwart van het afval wordt gehaald eo één kwart (25%) wordt
gebracht. DH Is een hoog breogpercentage; in vergelijkbare gemeenten in Utrecht is circa 20%
gebruikelijk.
De grootstefractieis restafval (36%), gevolgd door gft-afval (31%) en daarna papier (13%).
Samen is dh 80% van bet afval
Het restafval bestaat tut gewoon restafval en restafval van grofhuisvuil. Het aandeel van grof
huisvuil is 26%, wat hoog is, 20% is gebruikelijk.
Van de ingezamelde afvalstromen in 2002 is in totaal 65 % (4.186 ton) gescheiden
ingezameld voor hergebruik. Dat is heel boog: de landelijke doelstelling voor 2006 is 60%.
De cijfers voor 2003 zijn ten dele nog voorlopig of nog niet bekend.
Opvallen is de afiume van de ingezamelde hoeveelheid oud papier van ruim 900 ton in 2002
naar 728 ton in 2003, Deze afeame hangt samen met ba weren van papier en karton van
bedrijven bij bet invoeren van de AVU oud papier regeling. Ha wordt nu commercieel
ingezameld.
De volgende tabel geeft een overziebt van de ingezamelde hoeveelheden per afvalstroom:
2tM1
2002
2003
Afvalstroom
Tonnen Ktfimw Tonaen
Kgfew Tonnen Ke/inw
Restafval fijn
1667
151
1,668
151
1.667
151
604 (27%) 55
597 (26%) 54
RestafVal grof
484(23%) 44
2.151
2.272
2.264
Restafval totaal
195
206
205
157

Gft-afVal
Grof tumafval
Oud papier
Glas
Vlakglas
Textiel
Wh- en bruingoed
Klein chemisch afval

1.728
410
975
452
17
17
n.b.
17

Hout
Puin
Uzer
Overigen fo.a, asbest)
Totaal gescfaeideo
ia gezameld
Totaal ia gezameld

267
164
54
28
4.129

1,679
465
916
410
13
35
n.b.
16

88
43
1,5
1,5

fclftO

WKHJdtfllH'Q

152

1612
423
728
4S8
14
42
n,b.

83
38
3,2

146
66
44
3,8

1,5

357
212
67
37

364
323
63

375

4^07

3S2

p.m.

570

6.479

5S8

p-m.
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2.1.2 Inzimdbakkett
Voor glas, papier en textiel zijn aparte inzamelbakken of containers geplaatst. ïn de volgende
tabel is een overzicht gegeven van de resultaten:
Tabel: Inzamelbakken wxy gjas en textiel, en opbrengsten in 2002
Afvahtroom
Aantal bakken Opbrcnjtft in 2003
Glas
14
488 ton
Oud papier en karton
6
305 ton
Textiel
3
23 ton
Via deze inzamelbakken is in totaal 13 % van bet afval ingezameld.
2.13 DeMHienstraat
De op de MUieustraat afgegeven hoeveelheden in 2002 zijn als volgt:
«Kca
16
* Grof huishoudelijk restafval
604
• Wit- en bruingoed
1,682 stuks
415
» Grof tuinafval
13
• Vlakglas
67
• Overige maaien
357
• Houtafval
212
• Schoon puin
• Autobanden
50 stuks
• Asbest
16 +
Totaal
1.700 ton
Vk de Milieustraat is in totaal 26 % van ha afval ingezameld.
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3

Het bereiken van de landelijke doelstellingen voor gescheiden inzamelen

In Deel 3, paragraaf 2.2.2 en 2.2.3 is een overzicht gegeven van de geactualiseerde
doestellingen enrichtlijnenvoor het gescheiden inzamelen van huishoudelijk aival volgens
het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) en het Afval Overleg Orgaan (AOO). De landelijke
doelstellingen zijn gericht op het jaar 2006 en indicatief voor de gemeenten.
In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk zijn de inzamelresultaten van Woudenberg
vergeleken met de doelstellingen In de tweede paragraaf is verder ingegaan op de uitkomsten
van de sorteeranalyses van het restafval.
3.1

InzaaielresMltft'T n ihfiffMlinffll

Fifit (gewoon) huishoudelijk afval
De volgende tabel geeft voor fijn (gewoon) huishoudelijk afval een overzicht van de
richtlijnen, de ingezamelde hoeveelheden deresterendehoeveelheden in het restafval.
Tabel; Landelijke richtlijnen voor gescheiden inzamelen vanfijnhuishoudelijk afval
TnrotiM

Aftatitroofli
Gft-ftfV*]
Papier et*
kurtoa
d u
«nalft
Tcxtki
Wit-ea
trriaxotd

Ka

AOO
tkbdqn

IiW«d«btrgfci
2M1 2 « 2

zeos

Sortoenul
2 M i 2012 2H9

Totultubod
AVU-

bWMiHbcrcta

IditMlJk

2WI 2«ai 2 0 »

20t0

125
90

157

152

146
66

17
15

26
13

27
13

afvera
<50
<3Ö

23

43

M

44

7

3

2

S
-

2
-

3
-

4
-

5
0,6

6
0,4

2

0,15

Tot»!

245

242

m

295

RcttvtviU

-

1M

lil

137

174
103

178
96

196
90

172
124

<5

50

41

4Ï

28

5
O*

<5
<t

7

9

10

10
10

V

<025

<210

2*

-

De resultaten van het gescheiden inzamelen zijn als volgt te beoordelen:

-Gfi-tfval

De gescheiden ingezamelde hoeveelheid gft-afval voldoet ruimschoots aan de nieuwe
landelijke richtlijn van het AOO. Uit de sorteeranalyses blijkt dat de niet gescheiden
hoeveelheid gft-afval in het restafval laag is. Dat betekent dat er weinig ruimte is voor
verbetering. Het is wel zaak om door voorlichting en goede service het huidige inzamelniveau
te handhaven
- Papier en karton
De ingezamelde hoeveelheid in 2003 is lager dan in voorgaande jaren. Dat hangt samen met
de overgang naar de AVU oud papier regeling; papier en karton van bedrijven wordt bij deze
regeling omfinanciëleredenen geweerd Het resultaat van het gescheiden inzamelen vim
papier en karton (66 kg pa inwoner) ligt nu onder de nieuwerichtlijnvoor 2006 (90 kg per
inwoner)- Urt de sorteeranalyse blijkt echter dat de hoeveelheid papier in het restafval zo laag
is (circa 13 kg per inwoner), dat het niet mogelijk is om de doelsteüing te halen. Het lijkt erop
dat in Woudenberg minder papier vrijkomt dan landelijk gebruikelijk,
R m * M**u A<MM Hiopotw wi <* Qnn—ifc Hfcuftutiip
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-Glas
De ingezamelde boeveelheid glas is met circa 44 kg per inwoner duidelijk meer dan de
landelijke lichtlijn van 23 kg. Dit grote aanbod hangt samen met de weidewinkel Hoogvliet.
Daar wordt 250 van de totaal 488 ton glas ingezameld. De bezoekers zijn voor een groot def
(80%) afkomstig uit andere gemeenten. Volgens de sorteeranalyse is maar weinig glas in het
restafval aanwezig. Verbetering hjkt niet nodig.
-Textiel
De ingezamelde hoeveelheid textiel is wat minder dan de landelijke richtlijn. Het is in het
algemeen echter de vraag of aJ het bergebmïkte textiel ook als zodanig wordt geregistreerd.
Urt de sorteeranalyses blijkt dat de hoeveelheid textiel in het restafval redelijk is. Het beeld is
dus dat de resultaten van het gescheiden inzamelen voldoende zijn.
- Wit- en bruingoed
De ingezamelde hoeveelheid wit- en bruingoed is wel bekend in aantallen maar niet in kg. De
registratie vim de ingezamelde hoeveelheden wordt nu weer door AVU per gemeente
bijgehouden Uit de sorteeranalyses blijkt dat het restafval weinig wit- en bruingoed bevat.
Dat is een vrij algemeen beeld in Utrecht. Blijkbaar wordt het wit- en bruingoed voldoende
gescheiden ingezameld- Het lijkt erop dat in Woudenberg minder dan gemiddeld aan
apparaten wordt afgegeven. Dat blijkt bij vergelijken met de landelijke cijfers voor afgedankte
apparaten in de volgende tabel:

Landdek
Totaal apparateo 3.856.000
Televisies
281.000
Koel-en
597.000
vrieaappantuur

Per 11.022 inwonen
(= Woadenbera)
2.651
193
410

In Wondenberg in
2002
1.682
210
297

- Klem chemisch afval
De inzamelresultaten m Woudenberg zijn in vergelijking met de landelijke doelstelling heel
redelijk. Bij de sorteeranalyses is weinig kca in het restafval gevonden. Het algemene beeld
uit de sorteeranalyses in Utrecht is dat maar weinig kca in het restafval wordt gevonden. De
indruk is daardoor dat de huidige inzamelmethode voldoet. Voorlichting blijft noodzakelijk
om dit niveau te handhaven,
- Algeheel beeld
Het gescheiden inzamelen van fijn huishoudelijk afval voldoet al bijna aan de richtlijnen voor
2006, Voor papier is de gescheiden ingezamelde boeveelheid duidelijk minder dan de
doelstelling voor 2006. Het restafval bevat echter zo weinig papier dat de doelstelling niet
realiseerbaar is.
De boeveelheidfijnrestafval in Woudenberg is bijzonder laag. Dit kan samenhangen met de
verhoudingfijn- grof restafval. Als deze verhouding verandert, verandert ook de vergelijking
met derichtlijnvoor gescheiden inzamelen enigszins.
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Grof huisvuil
Voor grof huisvuil zijn de inzamelresultaten weergegeven in de volgende tabel:
Tabel: Resultaten van gescheiden inzamelen van grof huisvuil
Hoeveelheid in Hoevcdhttd in
Alvabtroom
2002
2001
44 kg/inw
55 kg/inw
Restafval van grof huisvuil
85kft/inw
98kft/inw
Gescheiden ingczaweld
]29kft/inw
153 kg/inw
Totaal irof huisvufl
Scheidincsperceatage
66%
64%
Doelstdline 2006
75%
75%
Inclusief SO%-nasclieiding AVR
n.v.t.

Hoeveelheid in
2003
45 kft/ïnw

75%

Doordat het grofhuisvuil samen met het gewone huishoudelijk afval wordt opgehaald zijn de
cijfers een ruwe benadering. Het beoogde bronscheidingspercentage voor grofhuisvuil van
75 % wordt nog niet gehaald. Er is meer aandacht nodig voor goed scheiden bij het ophalen
en het brengen en het registreren van de hoeveelheden.
Het grofhuisvuil van Woudenberg kan doordat het samen met het gewone huisvuil wordt
opgehaald, niet worden verwerkt in de scbeidingsinstallatie van AVR. Als dat wel kan leidt
dat getalsmatig tot een grote verbetering. Het nascbeiden is echter geen volwaardige
vervanging van het bronscheiden.
Totaal atm huishoudelijk afval en hoeveelheden restafval
In de volgende tabel zijn de ingezamelde hoeveelheden en de scheidingsresultaten voor het
totaal aan huishoudelijk afval weergegeven
Tabel: Scheidingsresultaien voor het totaal aan huishoudelijk afval in 2002
AfVabtroom
Totaal
Scbefding^
Rcatafval Gescheiden
pereentage
inxezameM
Fyn huisvuil
151
278
429
65%
Grof haisvuil
55
104
159
65%
206
382
5S8
65%
Totaal

Dodstdling
-

75%
60%

In totaal wordt dus in Woudenberg van het ingezamelde afVal circa 65% gescheiden voor
hergebruik. Landelijk wordt gestredd naar een scheidingspercentage van 60% in 2006.
Woudenberg voldoet daar dus al aan Er is bij een gelijkblijvende totale hoeveelheid geen
verbetering meer nodig voorfijnafval. Voor grofhuisvuil is een verbetering nodig van
+• 16 kg per inwoner om de beoogde 75 % te halen.
De hoeveelheden restafval in Woudenberg zijn in vergelijking met het gemiddelde in de
provincie Utrecht heel laag. Dh blijkt uh de cijfers in de volgende tabel.
Tabel: Hoeveelheden restafval in Woudenberg en de provincie Utrecht in kg per inwoner
Woudenberg
Provincie Utrecht
Restafval van gewoon huishoudelijk afval
265
151
54
67
Restafval van grof huishoudelijk afval
205
332
Totaal restafval
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De hoeveelbeid restafval in Woudenberg is dus ongeveer een derde minder dan bet
gemiddelde in de provincie Utrecht Dh zou kunnen samenhangen met het gebruik van
vuilniszakken en het tweewekelijks ophalen in Woudenberg. Er is nog één gemeente in
Utrecht met deze inzamelmethode (Leusden) en daar is als enige andere gemeenle de
hoeveelheid restafval ook m laag.
De totale hoeveelheid afval (gescheiden en niet gescheiden ingezameld) in Woudenberg wijkt
maar heel weinig af van de gemiddelde totale hoeveelheid in de provincie Utrecht (volgens
AOO-cijfers 551 kg per inwoner voor Woudenberg tegen 569 kg per inwoner voor de
provincie). Er wordt dus in Woudenberg meer gescheiden dan elders. De structuur voor het
gescheiden inzamelen is niet afwijkend, zodat de verklaring voor dh verschil waarschijnlijk
moet worden gezocht in bet tweewekelijks inzamelen met plastic zakken. Dat stimuleert
blijkbaar tot bet gescheiden houden en aanbieden van het afval.
Het aantal aangeboden zakken per huishouden komt gemiddeld uit op 3,2 zakken per twee
weken. Dat lijkt echter ook weer niet zo hoog dat het echt problematisch is, maar bij de wal
grotere huishoudens zal dh anders liggen. Bovendien is niet alleen de hoeveelheid gewoon
restafval in Woudenberg lager dan gemiddeld, maar ook de hoeveelheid restafval van grof
huishoudelijk afval. Men zou verwachten dat laatstgenoemde hoeveelbeid hoger zou zijn dan
gemiddeld, wanneer het aanbied^} via huisvuilzakken problematisch is.
De verklaring van het lage aanbod aan restafval m Woudenberg vraagt dus nog aandacht. Een
eenvoudige enquête onder de bevolking zou hierin meer inzicht kunnen geven.
£2
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De AVU heeft in 2000,2002 en 2003 een sorteeranalyse van bet restafval laten uitvoeren.
Hiervoor wordt een steekproef onderzocht van het restafVal van circa 40 huishoudens (circa
750 kg in 120 zakken). De uitkomsten geven een beeld van de samenstelling van het restafval
en zijn in de volgende tabel weergegeven.
Tabel: Uitkomsten van de sorteeranafyses en vergelijking met aanvaardbare niveaus en
gemiddelden in de provincie Utrecht
AVDAwrfed ü Woede^erg in %
Datum analyse: November2000
Oktober 2002 Oktober 2003 b u r d n e »
In%
btH
Kg/htw bl%
Kg/lnw

mofc:

Gft-afntl
WavrvaBtainafril
Zeeffiractfc
Glas
Tetfkl
Waamm a*ot»eo
Wlt^cabiBiBRDcd
Kca

IL5
6,3
l<kl
4.7
3,6
0,4
0,1
63,4

Waareaii:
Knnstsutf
Hooi
SteenaditiK mat
Metaal
Rotafvtffl^tvtul 10O%

R ™ hfeï A***"

n

17,4

15
7.1
5,4

3.2
8,9
1.8
3,9

4.S
13
2J
5.9

0,25
0,06
64,5

0,4
0.1

0.6
045

151

100%

• VKhM»IQ
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151

18
2.3
5,7
8.7
1.6
4,6
1.3

as

27
9
13
7

3

2

0,2
60

0,3

22
0,74
1,1
3,8

33
1
1,7
6
151

iom

GevfMcUv
taUtrvcfatia
2003

<50

24%

<20
<5
<5

16%
4%
3%

<1
0,25
-

0,7%
0.1%

OIO

100%
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- Opmerkingert bij de sorteermafyse vat 20 november 2000:
Algemeen: 680 kg in 100 zattca.
Gft en papier beide veriaagd Lo.v. bet genodddde
Restafval bevatte nog een redetijke bosvedheid saraOnr papier (OA Iners)
- Opmerkingen bif de sorteeranatyse van 7 oktober 2003:
Algemeen: zeer nat (zwaar) materiaal Monster volledig opgssoite&d (660 kg m 121 zakken)
Gil; enig tumafval aangetroffen
Papier veel kktn snipper papier, kramenfreclame. WcmjgvefpakkingskaiümTeatiel: twee volle zakken aangetrofkn.
Wit- ai bnüngoed: tekfbon + coural^ tr-versteAer, scbeerapparaat
Kca: 5x medkijQ^ 7x tatienjai
ODdefiniccTb»eTCS»(< 20 mm); knnjdstolverpakkingeii, sanitair papier etc.
- Opmerkingen bij de sorteenmaiyse van 6 oktober 2003
Algemeen: 620 kg gcsorteeid ia 139 zakken
Gft: eeen trijzondEriieden
Papi^: veel pnvépo^t co soppers n^nig krant» en dozen
Textiel; geen bijzoodatoeden
Wit- en bmiDgoed: speelgoedau»^ toeti apparaat, coöacldoor, 2 spedgoedfigoren, bodoge,rekenmadiÏDe,radar
veridikkei
Kca: 6 strippen pllen,tobezalf; rgectioBahkai, bus gas, tube plamm*'
Zeef&wtie; grind cn zand
Restfractie: geen bijzooderbeden
Hoge waarden voor textiel, wit-en bnringwd en kca, la^ waankn voor gft en p^Jier, zeer lage waaide voor
De uitkomsten van de sorteeranalyses zijn al verwerkt in de bespreking van inzamelresultaten
in de vorige paragraaf.
Over het uitvoeren van de analyses, en het gebruik en de nauwkeurigheid van de uitkomsten
moet nog het volgende worden opgemerkt:
Over de resultaten van de sorteeranalyses beeft AVU apart gerapporteerd aan alle Utrechtse
gemeenten. De AVU laat ook de komende drie jaar in iedere Utrechtse gemeente
sorteeranalyses van het restafval uitvoeren. Het is te verwachten dat de analyses voldoende
inzicht zullen bieden in de ontwikkeling van de samenstelling van het restafval
De nauwkeurigheid van de uitkomsten hangt samen met de grootte van de steekproef. Verder
geldt dat hoe kleiner het gevonden percentage hoe groter de relatieve onnauwkeurigheid.
Men moet bij deze analyses denken aan marges van± 5 procentpunten bij het gft-afval en± 1
bij de kleinefracties.Doordat de AVU in alle gemeenten analyses heeft uitgevoerd ontstaat
provinciebreed een nauwkeuriger beeld. Als bij de kleinefractiesde uitkomsten hetzelfde
beeld geven is dat redelijk betrouwbaar.

Ajvvlbeleidskeuzedocumertf Woudenberg Deel 1 en 2: Beleidskeuzes en Informatie
4

Bevorderen van preventie

Bij het bevorderen van afvalpreventie hebben de rijksoverbeid en de producenten de
belangrijkste rol.
Hoewd preventie beleidsmatig en wettelijk de hoogste voorkeur heeft binnen het
afvalstoffenbeleid, blijkt dh in de praktijk op gemeentelijk niveau moeilijk te concretiseren.
De rol van de gemeente ligt vooral bijTOorlichtingen educatie, en het stimuleren van
afvalscheiding en preventie bij bedrijven via bet verlenen van vergunningen.
In Woudenberg sdjn de volgende activrteiten voor bet bevorderen van preventie ontwikkeld:
* Bevorderen van thuiscomposteren van gft-afval en bladafval door tegen een geringe
vergoeding (€ 10) een compostvat in bruikleen te geven. Deze mogelijkheid voor
preventie wordt in de afvalwijzer genoemd.
• De bekende ja/nee en nee/nee stickers tegen reclamedrukwerk zijn verkrijgbaar op de
receptie van het gemeentehuis
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5 Algemene aspecten van het beleid
5.1

n^flyilAfimy van het brfeid

In de Milieunota 2004 van de getneente Woudenberg is een hoofflstuk opgenomen over
'afval'. In de nota zijn de resultaten van bet gescheiden inzamelen in Woudenberg vergeleken
met de landelijke doelstelling. Geconstateerd wordt dat voor defractiesgft-afVal en glas
wordt voldaan aan de landelijke doelstelling. De fractie papier voldoet nog niet. Voor de
fracties textiel en klein chemisch afVal geldt dat de registratie nog niet optimaal is, waardoor
deze cijfers niet representatief zijn.
Het ambitieniveau is gericht op het versterken van de leefbaarheid door aanscherping van de
gewenste scheidingspercentages conform de landelijke doelstellingen.
De doelstellingen voor Woudenberg zijn:
- Landelijke doelstellingen ten aanzien van het scheiden van afval bereiken
- Terugdringen van de totale hoeveelheid huishoudelijk afval
- Terugdringen van de kosten verbonden met de inzameling van huishoudelijk afval
- Aanwezigheid van zwerfVuil en overlast als gevolg van hondenpoep beperken
Als acties voor 2004 zijn genoemd:
Het opstellen van een startdocument (in samenwerking met AVU) over:
- scheidingsmogelijkheden afval
- inzameling bij winkeliers en agrariërs
- evaluatie Milieustraat
Opstellen voorwaarden nieuwe aanbesteding inzameling huishoudelijk afval
In het achtergronddocument van de milieunota zijn bovendien als acties genoemd:
- Opzetten van een compostbakkenactie + bijbehorende voorlichting
- Plan van aanpak opstellen m.b.t. aanpak illegaal storten afval in buitengebied
- Opstellen Plan van Aanpak beperken overlast door hondenpoep
Er zijn in de praktijk verdö de volgende uitgangspunten:
* De activiteiten voor het inzamelen worden uitbesteed
* De mogelijkheid voor bet aanbieden van afval op de Milieustraat wordt in eigen beheer
verzorgd
* Afval van kleine bedrijven wordt tegen betaling meegenomen bij de inzameling door de
gemeente
De gemeente overweegt om gebruik te maken van de landelijke SAM-subsidieregelïng voor
bet opstellen van een basisplan voor afvalscheiding en preventie of bet uitvoeren van een
zwerfafvalprpject De subsidie voor het opstellen van een basisplan blijkt inmiddels uitgeput.
De inhoud van dit afvalbeleidskeuzedocument komt overigens al voor een groot ded overeen
met een basisplan. Het uitvoeren van een zwerfafval project kan nog wel worden overwogen,
maar er is geen dringende reden voor een dergelijk project in Woudenberg.
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5.2

FimncHSe aspecten

5.2*1 Afvalstofïènheffïng voor Iwöhoiideiia «reiaigingsreehtvoor bedrijven
De uilvoering van bet afvalstoffenbeleid wordt vooral gefinancierd uit de gemeentelijke
afvalstoffenheffing. In Woudenberg zijn de heffingen afhankelijk van de grootte van het
huishouden, dat wil zeggen es is een verschillende heffing voor meerpersoonshuishoudens en
voor eenpersoonshuishoudens.
De heffing is voor bet jaar 2004 verhoogd met 18%. De verhoging was nodig voor het
aanvullen van het egalisatiefonds voor de afvalstoffenheffing. De opbrengst voor 2004 is
begroot op € 824.863 of e 190 per huishouden.
De ontwikkeling van de heffing is in de volgende tabel weergegeven:
AfralatofTeitheffïiia in € per huishouden
2002
2003
2004
181,51
182
214,80
136,10
136,10
161,10
173,58
172
203

Meerpersoonshuisbouden
Eenpersoonshuishouden
Gemiddelde heffing in
Woudenberg (AOO-gegevens)
Kostendekkendheid
100%
Reinigingsrecht maximaal 3
216 incl BTW
zakken of 1 mini
Reinigingsrecht 3 tot 10 zakken
432 incl BTW
of 2 mini's
Gemiddelde heffing in de
191,52
Utrechtse gemeenten
Gemiddelde bij 100% dekkinft
214,71
Kostendekkendheid gemiddeld
89%
Hoogste heffing in Utrecht 100% 288 Amersfoort
Laagste heffing in Utrecht 100%
166WiïkbiiD

100%
255,60 incl BTW

100%
255,60 incl BTW

511,20 incl BTW

511^0 incl BTW

208

Nog met bekend

226
92%
31QMaam
182 Wijk bij D

NOK niet bekend
NOR niet bekend
Nog niet bekend
Nog niet bekend

Het dekkingspercentage in Woudenberg ts 100%, Bij vergelijking met de andere gemeenten
moet worden bedacht dat het dekkingspercentage elders vaak lager is. Als daarmee rekening
wordt gehouden ligt de afvalstoffenheffing voor 2004 waarschijnlijk iets onder het
gemiddelde.
De hoogte van de afvalstoffenheffing zegt verder weinig over het kostenniveau in de
verschillende gemeenten. Er zijn namelijk vaak grote verschillen in de kostenposten die door
gemeenten in de heffing worden opgenomen en in bet serviceniveau.
De opbouw van de kosten in Woudenberg is nader aangegeven in paragraaf 5,2.4.
Er zijn geen noemenswaardige andere inkomsten aan te geven. De opbrengst van 15 extra gftcontainers A € 50 is € 750 per jaar. Het aanbieden van afval op de gemeentewerf ïs gratis.
5.2.2

Inzamelen van afval van kleine bedrijven door de gemeente?

Kleine bedrijven kunnen tegen betaling van reinjgingsrecht gebruik maken van de faciliteiten
voor het inzamelen van huishoudelijk afval. Hiervan wordt door circa 50 aanbieders gebruik
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gemaakt. Dit komt overeen met 1% van het totaal aan aanbieders. De opbrengst is circa
€10.000 per jaar.
De gemeente moet nog kiezen of deze dienstverleïmig in de toekomst wordt voortgezet.
Hiervoor zijn de volgende overwegingen aan te geven:
- De principiële keuze om als overheid diensten aan bedrijven te willen verlenen, dan wel
dit over te laten aan de markt. De gemeente heeft geen zorgplicht voor het alVal van
bedrijven. Deze keuze is een zaak voor het bestuur en hier niet verder uitgewerkt,
- In de huidige situatie is het heel gemakkelijk voor bedrijven om afval illegaal in
vuilniszakken aan te bieden. De gemeente kan wel nagaan of bedrijven een contract
hebben voor bet afvoeren van hun afval. Bij gebruik van minicontainers en een goed
containerbeheer is het moeilijker om afval illegaal aan te bieden.
- Voor kleine bedrijven met weinig afval (een minicontainer per twee weken) is het
eenvoudig en waarschijnlijk goedkoop als men het afval vk de gemeente kan laten
inzamelen.
- In winkelstraten heeft het voordelen uit verkeersoogpuni wanneer alle aanbieders dezelfde
inzameldienst gebruiken.
In Woudenberg is in bet winkelgebied al een ondergrondse container voor restafval van
winkels. De voordden van een dergelijke container zijn: l . het afval kan voortdurend
worden aangeboden en hoeft niet te worden bewaard in het bedrijf en 2. het afval hoeft
niet op straat te worden gezet
Het is al met al vooral een praktische zaak om kleine bedrijven de gelegenheid te bieden
gebruiktemaken van de faciliteiten voor het inzamelen van huishoudelijk afvaL Bij de
eventude overgang van plastic zakken naar minicontainers zal hierover wel actief met deze
bedrijven gecommuniceerd moeten worden.
5J23 Standpunt over tariefdifferentiatie
In het algemeen zijn er twee redenen om te kiezen voor tariefdifferentiatie:
1. Milieu: Tariefdifferentiatie bdoont en bevordert het scheiden van afval en preventie
2. Vervuiler betaalt; Bij tariefdifferentiatie betaalt de vervuiler meer, waardoor de
kostenverdeling rechtvaardiger wordt.
In Woudenberg is de uitgangssituatie
- dat er ook zonder tariefdifferentiatie al goede scheidingsresultaten zijn, en er weinig
restafval is. De meest voor de hand liggende verbetering ïs het sorteren en scheiden
van bet opgehaalde grofhuisvuil. Dat kan los van tariefdifferentiatie eenvoudig
worden bereikt door het apart van bet restafval optehalen
- dat de heffing nu al lager is dan gemiddeld, terwijl het servicemveau matig is. Het
invoeren van tariefdifferentiatie Iridt tot extra kosten van circa € 20 tot € 25 per
huishouden per jaar. Deze kosten zouden moeten worden terugverdiend door minder
restafval en gft-afVal aan te biedetL Met het verwerken daarvan is nu € 86 pohuishouden gemoeid (€ 56 + € 30 = € 86, zie 5.2,4). De hoeveelheid restafval en gftafcal zou dus met een kwart (20/86 = 23% of25/86 = 29%) moeten venmnderen om
uit de kosten te komen. (De kosten van het inzamelen van restafval en gft-afVal zullen
overigens ook afnemen als de hoeveelheden afnemen)
Het realiseren van deze verminderingen is niet eenvoudig, waardoor het
onwaarschijnlijk lijkt dat tariefdifferentiatie tot echt kosteovoorded zal leiden.
De conclusie is dat het invoeren van tariefdifferentiatie in Woudenbeig zowel vanuit milieuoogpunt als uit het oogpunt van kosten en kostenverdeling met echt aantrekkelijk Hjkt.
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5.2.4

Inzicht in de kostenopbouw

De verdeling van de kosten voor de afvalverwijdering in Woudenberg isriobaal als volgt;
1D procenten
Kosten in € per
hnhhoiiden en per jaar
56
28
Verbranden restafval: 0 206x2,5x€ 108,02
Composterenrf-afval: 0,146x2,5x6 82,20
30
15
HeffinA in 2004 gemiddeld
203
100
Resteert voor inzamelen en voor inzamelen
117
57
en verwerken van andere afvalstromen
1

ET is nog niet meer inzicht gegeven in de kostenopbouw. DH zal verder worden uitgewerkt
door de gemeente en AVU bij het voorbereiden van het bestek en bij de aanbesteding.
In algemene zin kan nog worden opgewerkt dat de kosten voor het inzamelen in Woudenberg
met € 117 aan de hoge kant lijkerr Het landelijke gemiddelde is € 100. Dit terwijl in
Woudenberg de vuilniszakken maar eens in de twee weken worden opgehaald en de
MUieustraat maar 2 x 3 uren per week is geopend.
Indeel 3 zijn overriditen gegeven van de kostenfactoren bij het inzamelen volgens landelijk
onderzoek cm de kosten van het verwerken via de AVU.
53

VoorikhtiMg fl) TnpT^ni^fr

De gemeente geeft voorlichting over de afvalverwijdering. Dat gebeurt via:
* de afvalwijzer, de jaarlijks huis-aan-huis wordt verspreid
« verschillende vooriichtingsacties en advertenties in het plaatselijke weekblad De
Woudenberger (bereik 80 a S5%)
* de gemeentegids
* de website van de gemeente Woudenberg, waarop praktische informatie over bet
inzamelen is te vinden.
De afdeling milieu verzorgt in samenwerking met de afdeling communicatie deze
voorlichting.
Er zijn nu geen spedale vooriichtingsacties. Als wordt overgegaan van plastic vuilniszakken
op minicontainers voor restafval zal dat met voorlichting moeten worden ondersteund.
De gemeente wil actief gaan voorlichten bij de introductie van de nieuwe maatregden en
bijvootbedd door maandelijks een bepaald onderwerp aan de orde te stellen (de tip van de
maand. Dit wordt nog ingevuld.
De gemeenle kan overwegen om via een enquête na te gaan in boeverre men tevreden is over
het serviceniveau en welke behoefte er is aan vooriicbting.
5,4

Mfl^lmayfn en problemen

Er zijn geen bijzondere meldingen van klachten of problemen. De meldingen worden
geregistreerd door de afdeling milieu. Er zijn binnen de gemeente afsparken voor het omgaan
met meldingen.
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5.5

Toezkht tn h^ndfaavin^

Er is geen actieve invuliiag van toeziciit en handhaving. Er ia sporadisch vandalisme door
zakken op de weg.
Het ia bekend dat soms via bijvoorbeeld familie afval uit andere gemeenten (met een tarief)
naar de Milieustraat wordt gebracht, Het ia ook mogelijk dat bedrijfsafval wordt aangeboden
door particulieren met een pasje. De aanbieders moeten een pasje van de gemeente hebben en
ach legitimeren, maar een waterdicht systeem is dit nog niet.
Om dit te verbeteren zijn de volgende mogelijkheden aan te geven:
Naast de bestaande beperkingen voor de aan te bieden hoeveelheden zou ook het aantal
keren dat men afval kan aanbieden kunnen worden beperkt (via een strippenkaart of
knipkaart)
Actiever invullen van toezicht en handhaving zodat Waste klanten' worden onderkend.
Eventueel het registreren van namen en nummerborden.
Aanbieders laten betalen voor het aangeboden afval.
De aanschafkosten van een modern en geautomatiseerd registratiesysteem zijn circa € 40,000
voor een slagboom, hardware en software en € 43.000 voor pasjes (€ 10 per pasje). Bij
afschrijven in zeven jaar en 6% rente kost dit € 14.500 per jaar. Daar komen nog bij de
operationele kosten en personeelskosten. Die zijn voor een extra medewerker te begroten op
circa (6 uur per wed:)* (52 weken)*(€ 40 per uur) = € 10.400 per jaar. In totaal komen de
kosten van vergaand toezicht uit op € 25.000 per jaar.
Op de Milieustraat wordt per jaar 1.700 ton afval aangeboden met als vier grootste fracties
restafval (605 ton), tuinafval (415ton),hout (360ton)en puin (210 ton) (samen 1.590 ton).
Als de kosten op de Milieustraat worden geraamd op gemiddeld € 100 per ton moet er dus
250 ton per jaar minder worden aangeboden om uit de kosten te komen. Dat is
250/1.700 = 15% van het aanbod Hierbij moet nog worden bedacht dat bij betalen op de
Milieu straat minder afval zal worden gebracht, maar tegen hogere kosten voor de gemeente
meer zal moeten worden gehaald
Al met al is het aan te bevelen om te beginnen met actiever toezicht en eventueel het koppden
van een strippenkaart aan het pasje. Bij verdergaande maatregelen is het de vraag of de baten
tegen de kosten zullen opwegen,
5.6

GMnemteUik nr^.k^t»- m gamenwerfcmg

Binnen de gemeentelijke organisatie wordt het afvalbeleid voorbereid door de afdeling milieu.
De gemeente verzorgt zelf de mogelijkhddtothet aanbieden van afval op de Milieustraat van
de gemeentewerf
De uitvoerende werkzaamheden voor het inzamelen zijn uitbesteed aan Wolfswinkel.
Het ophalen van grof tumafval gebeurt door de gemeente.
Er wordt bij het inzamelen of op de MUieustraat niet samengewerkt met andere gemeenten. Er
is geen samenwerking met een kringloopwinkel
Het verwerken van bet afval is geregeld via het samenwerkingsorgaan AVU,
5.7

Monjtorjup

De gemeente registreert de hoeveelheden afval per afvalstroom m eenExcel-bestand
De registratie van de hoeveelheden gebeurt nu via definanciéleadministratie en de
facturering door de AVU.
De gemeente vuh jaarlijks de landelijke afvalenquête van het CBS in.
RwluWw A**"

taijpifeKttmfe9«H*iWiiuMBfg

28

Rense Milieu Advies

¥¥}

Elzenlaan 4 0
1214 KM Hilversum

GEMEENTE

WaudE/ybenq

035-7.725.027
r.tense@cheBo.nl

Afvalbeleidskeuzedocument
Deel 3: Algemene beleidsinformatie

8 april 2004
Project:

Opstellen afvalbeleidskeuzedocument

Opdrachtgever:

Gemeente Woudenberg

Afvaïbzkidskeuzedocüment Woudenberg Deel 3: Algemene beletdstnformatte
Inhoudsopgave
Eoleiding Deel 3: Algemene beleidsinformatie
4
LI
Algemene inleiding afvalbeleidskeuzedocument
4
Landelijk en provinciaal beleidskader
5
2.1
Wettelijk kader in de Wet milieubeheer en de provinciale milieuverordening
5
2.2
Landelijk afvalbeheerplan 2002-2012: doelstellingen voor gescheiden inzamelen „.5
2.2.1
Eerste Landelijk afvalbeheerplan
5
2.2.2
Geactualiseerde doelstellingen voor afvalscheiding door huishoudens
6
2.2.3
Gedifferentieerde doelstellingen volgens het AOO
7
2.2.4
AVU-aanvaardbare niveaus voor de samenstelling van het restafval
9
2.2.5
Inzamelen van huishoudelijk afral
10
2.2.6
Producentenverantwoordelijkheid en Convenant Verpakkingen
10
Inzamelen en verwerking per afvalstroom
12
3.1
Inleiding
12
3.2
Gemeentelijk afwegingskader
12
3.3
Methodes en technieken voor scheiden en inzamelen van afvalstoffen
12
3.3.1
Bronscheiden, scheiden na inzamelen, of met-scheiden?
13
33.2
Halen of brengen?
13
3.4
AfVal aanbiedstations en kringloopbedrïjven
14
3.5
Uitweriringen per afValstroom
14
3.5.1
Restafval
15
3.5.2
Grof huishoudelijk afval
16
3.5.3
Gft-afval en grof tuinafval
17
3.5.4
Papier en karton
19
3.5.5
Glas
20
3.5.6
Textiel
21
3.5.7
WA- en bruingoed.
21
3.5.8
Klein chemisch afval (KCA)
22
3.5.9
Medicijnen en injectienaalden
22
3.5.10 Zwerfefval
22
3.5.11 Blik
23
3.5.12 Luiers en incontinentiemateriaal
23
3.5.13 Kunststofflacons en drankenkartons
24
3.5.14 Asbest, en bouw- en sloopafval van particulieren
24
3.5.15 Oude metalen en autobanden
24
Algemene beleidsaspecten
25
4.1
Organisatie
25
4.1.1
Regie en beleid
25
4.1.2
Inzamelen zelf doen of uitbesteden
25
4.1.3
Samenwerking met andere organisaties
26
4.2
Monitoring van de afvalstromen en uitvoeren van sorteeranalyses
26
4.2.1
Monitoring
26
4.2.2
Uitvoeren van sorteeranalyses in Utrecht via AVU
26
4.3
Financiële aspecten en afvalstoffenbeffbigen
27
4.4
De kosten van het inzamelen
29
4.4.1
Kosten voor bet inzamelen van restafval en gft-afval en andere afvalstromen 29
4.4.2
Kosten voor ha inzamelen van de andere afvalstromen.
29
4.4.3
Totaal aan kosten voor inzamelen,.
30
RM> Wm A*S» » » — > * g ™ * wumt-a

Afmlbeteidskeuzedocwnent Woudenberg Deel 3: Algemene beleidsirtfomatie
4.4.4
lozamdkosteii per ton afval
4.5
Tariefdifferentiatie
4.5.1
Algemeen en landelijk beleid
4.5.2
Geen diftar in Utrecht
4.5.3
Kosten voor het invoeren van tariefdifferentiatie
4.6
Voorlichting
4.7
Toezicht en handhaving
4.8
Preventie

R M M VMÉU A<MM hcj—tiwnmymmnto muuumim

30
30
30
31
32
32
33
33

AjvalbeietdsketÉ2£iJocumenr Woudenberg Deel 3: Algemene beleidsinformatie
1

1.1

Inleidmg Deel 3: A^emene beladsinformatie
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Voor de Gemeente Woudenberg eindigt op 31 maart 2005 bet contract met de firma
Wolfswinkel voor het inzamelen van huishoudelijk afval. Voor het afsluiten van een nieuw
contract moet de procedure van een Europese aanbesteding worden gevolgd. Voor deze
aanbesteding moet een bestek voor de inzameling worden opgesteld en daarbij zullen
beleidskeuzes moeten worden gemaakt.
De gemeente laat als voorbereiding op deze beshiitvonning een afvalbeleidskeuzedocument
opstefleiL
afvalbeleidskeuzedocument geeft inzicht in de mogelijke beleidskeuzes bij het
opstellen van het bestek voor de inzameling, de positionering van bet afValbeleid in de
gemeente en achtergrondinformatie voor bet maken van die keuzes. Het bestaat uh drie delen:
Deel 1 Belddskeuzes voor de afvalverwijdering in Woudenbery
Dit is ha bestuurlijk meest relevante document De afvalinzameling wordt eerst in
hoofdkenmerken gekarakteriseod. Daarna worden de bdddskeuzemogelijkbeden voor de
inzamelstructuur beschreven en toegelicht. De selectie hiervan gebeurt op basis van
ervaringen elders en aansturing door de gemeente.
Deel ^ Ifflfrrntfie over de afvalverwjjdffflrg Wff TrtffoHi
De informatie over de gemeente geeft een beschrijving van de bestaande inzamdstructuuren
de daarmee behaalde resultaten. De resultaten worden vergeleken met landdijke
doelstellingen. Daarnaast wordt ingegaan op het gemeentelijke afvalstoffenbeleid, de
afvalstoffenheffing, organisatie, voorlichting en handhaving.
ir>

Deel 3: Algemene bdei#nformatie
Het algemene ded geeft een beschrijving van het landelijke en provinciale bdddskader en de
ontwikkelingen daarin. De verwerkingsstructuur in de provincie Utrecht via AVU wordt apart
beschreven. Dit is vervolgens per afvalstroom uitgewerkt Daarna is ingegaan op algemene
beleidsaspecten, zoals de organisatie, kosten, tariefdifferentiatie en preventie.
Er is vertier een overzicht gegeven van bekende, actuele mogelijkheden voor bdddskeuzes
door gemeenten bij het vormgeven van de inzamelsUuctuur.
Dit ded biedt bdangrijke achtergroudinfbnnatie. Het is apart uitgebracht
opstellen van het afvalbdddskeuzedocument is uitbesteed aan Rense Milieu Advies. H a
gebeurt op basis van ervaring in negen andere Utrechtse gemeenten. Voor deze gemeenten is
ïn 2003 op initiatief van AVU een afvalbdddskeuzedocument opgesteld als voorberdding op
het opnieuw aanbesteden van de inzameling. AVU heeft deze gemeenten ook verder
ondersteund bij de aanbesteding, en zal dat ook voor Woudenberg doen.
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Laadetijlc en provinciaal beleidskader

2.1 wettdiik kad^r iff

^niwibdMcr ni pminrinlt millniYmnifn^ff

Gemeenten beWwo wcttdijk de plicht om er voor te zorgen dat bij elk perceel huishoudelijk
afval wordt ingezameld. Dat moet ten minste eenmaal per week . Groente-,fruit-en tumafval
(gft-aftal) moet daarbij afzonderlijk worden ingezameld.
De genKenteraad kan besluiten om andere stromen gescheiden in te zamelen (artikel 10.21
Wet milieubeheer).
De gemeente moet ook grove huishoudelijke afvalstoffen inzamelen en er moet binnen de
gemeente of gemeenten waarmee wordt samengewerkt een brengvoorzieiiing zijn voor het
afgeven van grof huiaboudeüjk afval (artikd 10.22 Wet milieubeheer).
Deze regels kunnen worden uitgewerkt in een Algemene Maatregd van Bestuur. Er zijn
verschillende uitzoodaingsmogelijkhedea
1

2

De gemeenteraad moet een afvalstoffenvcrordemng vaststellen (artikel 10.23 Wet
milieubeheer; deze wordt meestal opgenomen in de plaatselijke verordening). Via AMvB's
kunnen regels worden gesteld voor de verordening. Dat is gebeurd voor bet gescheiden
inzamden van wh- en bruingoed.
Ook de provinde kan in de Provinciale Milieuverordening regels geven voor de
gemeentelijke afvalstoffenverordening en het geschdden inzamden. Daarbij moet
nadrukkelijk rekening worden gehouden met de kaders en het streven naar uniformiteit uit het
Landelijk AfValbeheerplan. De verordening van de provincie Utrecht bepaalt dat ook papier
en karton, glas, textiel, wh- en bruingoed en klein chemisch afval gescheiden moeten worden
ingezameld. De verordenmg bevat ook bepalingen over monitoring door de ganeenten.
Het provinciale beleidskader is vastgelegd in het Provinciaal Milieubdddspian 1998-2002
"Milieu in Praktijk". De provincie steh nu een nieuw plan op. En de discussienota* voor dit
plan is o.a- aangegeven dat de provinde van de gemeenten een zo hoog mogelijk niveau van
scheiding van afvalstoffen verwacht. Het ontwerp voor het meuwe Provinciale
Milieubelddsplan 2004 - 2008 wordt naar verwachting in de zomer van 2004 gepubliceerd.
23,
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2.2.1 Eerste Landelijk afValbebeerplan
Het beteid van het rijk is uitgewerkt in het Landdijk afvalbeheerplan (LAP) 2002 -2012, dat
in overlegroetde provincies en de gemeentel is voorbereid in het landelijke Afval Overleg
Orgaan.
Ha LAP bestaat uit een bdddskader (ded IX en 34 sectorplannen voor de verschillende
afvalstromen en capaciteitsplannen voor storten en verbranden (deel 2).
En grote lijnen biedt het Landelijk afvalbeheerplan een voortzetting van het beleid in de
afgelopen jaren. Het beidd is in het plan opnieuw uitgewerkt en afgestemd op de nationale en
internationale ontwikkdingen m de afgelopen tijd en de verwachtingen voor de toekomst
Iqdefgal^n^debiirgnz^a^kimnmiokvereafaiTm
mprimwl 125 meier.
Uïtzondering&z^ii»ogd^b^o
Disconie^ vo<r bet Proviii^
1
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Het LAP is kaderstellend voor het beleid van provincies en gemeenten voor invoering ca
stimulering van afvalpreventie en gescheiden inzameling van huishoudelijk afval.
2*2^ Geactualiseerde doelstellingen voor afvalscheiding door huishoudens
Tn het beleidskader van het LAP (paragraaf 14.2) worden zeven uitgangspunten en
voorwaarden gehanteerd om te bepalen wanneer afvalstoffen aan de bron moeten worden
gescheiden
Dit leidt voor huishoudelijk afral tot de volgende door consumenten te scheiden afvalstoffen:
gft-afval, papier en karton, glas, textiel, wh- en bruingoed, klein chemisch afval (kca) en
componenten uit gmf huishoudelijk afval (zoals grof tumafval en huishoudelijk bouw- en
sloopafval, waaronder verduurzaamd hout).
Het is niet nodig om de deelstromen blik; kunststofafval en drankenkattons aan de bron
gescheiden te houden. Blik kan worden afgescheiden uit de verbrandingsresten. Kunststoffen
en drankenkartons zijn doorgaans heterogeen van samenstelling en sterk vervuild. Voor deze
stromen is mechanische scheiding uit het restafval een optie. Ze kunnen daarna worden
gebruikt als brandstof.
4

In het LAP zijn voor enkele componenten uh (grof) huishoudelijk afval doelstellingen voor
gescheiden inzamelen opgenomen. Zie de volgende tabel.
Tabel: Gescheiden inzameling huishoudelijk qfval: situatie in 2000 en doelstellingen voor
Door consumenten te
scheiden afvalstoffeB
Gft-afval
Papter en karton

Aanbod
(2W0, kton)
2,754
1.989

Gescheiden ingezameld
(2000,%)
53
50

Glas (eenmalig)
Textiel
Wit- en bruingoed
Klein chemisch afval

517
155
162
41

63
33
73
54

Dodstdling Opmerking
(2006,%)
55
85% van 85%
75
inzaradbur
90
50
90
90

Bij evaluaties van de resultaten van geschdden inzameling door gemeenten is gebleken dat
niet alle doelstellingen voor alle gemeenten of delen van gemeentel haalbaar zijn. Daarom
zijn in bet "Stimuleringsprogramma afvalscheiding en afvalpreventie (STAP)'
gedifferentieerde taakstellingen geformuleerd. Dat betekent dat verschillende taakstellingen
gelden voor verschillende stedelijkbddsklassen (zie hierna en 2.2.3).
Het succes van afvalscheiding door geschdden inzamding bij huishoudens wordt in hoge
mate bepaald door lokale omstandigheden en een daarop afgestemd afvalbeleid. Afstemming
van landdijk en lokaal afvalbddd is daarom van groot belang. Samenwerking tussen de drie
overheden vindt plaats in ha AOO.
1

Deze benadering in het LAP komt nog goed overeen met die uit 1995 in het Programma
Gescheiden Inzamelen van Huishoudelijk Afval (GIHA)
J

*Kort samengevat 1.product nuttig toepasbaar, 2. atatmario, 3. positief ntitieurendemenl, 4. pw>hniHBA
naschoden geen geüjkmrcdigaUematkf, 5. aanvaardbra meedanten,ftaonaardbareexira handdingea, 7.
geen toename van de veiligheidsrisico's.
'programma Gescheiden Inzamelen vmHutehoudel^ AfVal, AfralOrerfeg Orgaan, 1995

AjvalbeleidskevzedocumetU Woudenberg Deel 3: Algemene beleidsinformatie
Het Afval Overleg Orgaao (AOO) heeft eind 2000 het Programma Geschdden Inzamelen
van Klem Chemisch Afval AOO vastgesteld . Dit programma bevat een aangepaste lijst van
gescheiden in te zamelen klein chemisch afval en de afepraak voor de gemeenten om een
hogere mzamehespons (90%) na te streven.
Begin 2001 is het eerste Stimuleringsprogramma Afvalscheiding en Afvalpreventie van
Huishoudelijk Afval (STAP) door het AOO vastgesteld* Dit programma is gericht op
ondersteuning van de gemeenten. Het wordt jaarlijks geactualiseerd.
Het Ministerie van VROM stelt jaadijks enkele miljoenen beschikbaar voor projecten van
gemeenten in de SubsidieregeJing aanpak imlieudmkvermindering. Deze subsidie wordt via
Novem toegekend. De regeling wordt m 2004 voortgezet.
4
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Gedifferentieerde doebteUhigen volgens het AOO

In het kader van het STAP hebben de drie overheden in het AfVal Overleg Orgaan
gezamenlijk begin december 2002 het volgende voorstd voor het differentiëren van de
dodstellingen voor geschdden inzamelen door g&neenten vastgesteld*:
* Er moet landelijk gemiddeld een percentage bronscheiding worden bereikt van 55%, Dit
betreft het totaal van het grof afval en betfijnafval. Het percentage varieert per
stedelij khddsklasse:
-Zeer stak steddp
1
43%
-Zeerstedol^
2
53%
- Matig steddyk
3
56%
4
60%
- WeiiMg stedelfyk
5
60%
-Nictsaddi^
55%
- Landdipc goridddd
Er vanuit gaande dat gemidddd ook nog 5% van het huishouddïjk afval wordt
nagescbdden komt het totaalpercentage nuttige toepassing op 60%, Drt is de algemene
landdijke doelstelling voor 2006.
Br is een algemene dodstdling vooralle gemeentel van 75% voor het bronschdden van
'grof huishoudelijk afval.
Voor bet scheiden van 'fijn' huishoudelijk afval geeft het AOO richtlijnen in kg per
inwoner en per jaar. Dezerichtlijnenverschillen per stedelijkheidsklasse:
Tabel: AOO-nchtHjnen voor de gescheiden in te zamelen hoeveelheden in kg per inwoner

Sted-Uaue
1
2
3
4
5

Gft-afVal
35
85
105
125
140

Papter
60
75
85
90
95

Glas
20
23
23
23
23

Texdd
5
5
5
5
5

Kca
2
2
2
2
2

Totaal
122 kg/inw
190
220
245
265

Het Aftal Ov&fcg Orffam is gaidt op merieg en sfeteanning tiBsen de drie ovedkesdslagen.
PrognmimaGe&ciu?<tenliiza^
AftabchcidiBis Droge Componenten, Afval Ovcricg Orgaan, pobheatie 2000-14, oktober 2000.
6
7

' S ü n m l w i n g q i m g n m m n Afralaehairiing m Aftralprewntir VTTH Rnirfmndriijfc Afiml, Afval Ocerigg Orpuni,

AOO 2001-02,febran2001
Zie AfVal Infbrmattef, december 2002, pagina 3, MmnatMbiiltetin van bet Infomiatie Pont AfVal van bet
Afval Overlegorgaan.
9
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Bij vergelijken met de eerdere dodstellingen valt het volgende op;
• Er ts nu een onderscheid gemaakt in fijn huisvuil en grofhuisvuil (zie hierna).
Voor het bronschdden van het totaal aan huisvuil ïs per steddijkhddsldasse een
verschillende dodstdling opgestdd (zie het begin van deze paragraaf).
Voor het grof k i i m i l is nu een algemene doelstelling van 75% bronschdden
geformuleerd
Voor het fijn afval is er geen bronschddingsdodsteüing in procenten
• Derichtlijnenvoor bet scheiden vanfijnhuisvuil komen redelijk overeen met de vroegere
dodstdlingen uit het Programma gescheiden inzamden van huishoudelijk afVal (GDÏA
1995), Alleen voor de zeer stedelijke gebieden (stedelijkheidsklassen 1 en 2) zijn de
meuwe richtlijnen voor papier en gft-afval duidelijk lager .
• Er is in het LAP geen riebtiijn opgenomen voor de hoevedhdd restafval van fijn
huishoudelijk afval, en evenmin een schddingspercentage. De doelstelling voor het
restalVd is verknoopt met de dodstelling voor bet schdden van het totaal aan afval en de
verhouding van de hoeveelhedenfijnafvd en grof afval. Door gebruik te maken van
landelijke gemiddeiden is hierna wel een 'aanvaardbaar niveau' voor bet restafval
berekend.
• Het AOO heeft in De Gemeentelijke Afvalmonhor aangegeven welke afvalstromen
onderfijnhuisvuil en welke onda grofhuisvuil vallen Deze monitor is in februari 2003
aan de gemeenten toegestuurd. Opvallend ïs dat wit- en bruingoed geheel tot het grof
afval wordt gerekend, evenals grof tuinafval (dat dus niet bij het gft-afval wordt
gerekend).
J0
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Tabel: Onderscheidfijntudshotêdelijk qfval - grofhtrishoudelijk afval
Afval raMhawkas
GnrflmfahoaddUkafvrf
MifieustratÉ
- restafval
Hiden;
-restalval
-GFT-afval
-resuTv&l
- grof tuÏB&fval
-vcrpaldringtfas
-grof tumafval
- metaleo
-textiel
-hout
-bmikbue huisraad
-kca
- wit-en bruingoed
- metalen verpakkingaL (Wik)
-puin
- Bchooe grond
- drankaikirtofls
-autobanden
-luiers
- tonmncubilair
- overige componGfflen
- vkerbeddUting
-ylakgtaE
- iHm ip tansmad
- wit- ea bnüngoed:
- Oïtrige fiscöes
-Owlp^ner karton ->
-textiel
• wnpaULinyglas
wel tngezameld via milieiatraat, maw geen grof-huishtnuietijk mmv hulshoudetijk qftd
De GlHA-ttakGtcllingai nam voor ptgrier cn tarttm S9voorglas25envoortiexli^5kgperiim)Der.
t

afval:-Zeerstierk&tedelp(l)57kgp^iiiwooer;-2e«stedelijk(2) I13;-Müigsteddi^<3) 120;-Wenig
stedelijk (4) 130;-Nïrtstedel^ (5) 154.
De GemeenÉet^ce AfValnxHatcr, wat je moet weten om je afral te meten, Afral OverfegQrgfi&n, AOO
2003-02
T1
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Bij deze nieuwe doelstellingen en richtlijnen moet men zich blijven realiseren, dat ze gericht
zijn op bet jaar 2006 en niet meer dan een indicatieve betekenis hebben. In de praktijk
voldoen veel gemeenten al bijna aan de doelstellingen,
U~4

AVU-aanvaardbare niveaus voor de samenstelling van het restafVal

De nieuwe doelstellingen en richtlijnen geven niet direct aan wat de samenstelling van het
restafVal vanfijnhuishoudelijk afval zou moeten zijn. Inzicht daarin is wenselijk om de
uitkomsten van de sorteeranalyses van het restafval te kunnen beoordelen Daarom zijn
aanvaardbare niveaus' afgeleid voor de samenstelling van het restafval.
Dat is gedaan door de gegevens over het landelijke gemiddelde aanbod te combineren met de
beoogde scheidingspercentages, en dan te bepalen welke hoeveelheid in het restafVal is te
verwachten als het scheidingspercentage wordt gehaald.
4

VoOfbeekiflflfrifl'rpYfl"ftffwflnfoaarmveau: voor klein chemisch afral (kca) is het aanbod
landelijk gemiddeld 2,6 kg per inwoner en het doel 90 % gescheiden huameling. Als 90 % gescheiden
wonft opgehaald,restoert10% = 0,26 kg in het restafval. Als aanvaardbaar niveau is gekozen: 0,25 kg
per inwoner in het restafral.
Bij het uitwerken hiervan is rekening gehouden met de nieuwe richtlijnen van het AOO voor
gescheiden inzamelea Die zijn voor glas minder streng dan in het verleden, en daarom is
voor g]as het aanvaardbare niveau voor de hoeveelheid in het restafval iets hoger gesteld.
Verder is gestreefd naar "ronde*' getallen. Voor de gemeenten in de stedelijkheidsklassen 1 eo
2 (zeer stedelijk) is voor gft-afval en papier een hoger aanvaardbaar niveau gekozen:
respectievelijk 75 en 40 kg per inwoner.
De uhkomsteo zijn in de volgende tabel weergegeven .
13

Tabel: A VU-aanv&mlbare niveaus voor de samemtellmg vtm het restafval in gemeenten met
bnt*
wtodfa
ktfaw

IAPScMdlnppciTfitwBP

Te
scMdo

Rcstecit
In
resMM

AVU-**tfva*nlb*re
• f c W fsted. U w e 5A 5Ï
In
lm % ra 250
kgtar
Bca.Utnckt)
<50
20%
<20
8%
<5
2%

Gft-afrri
Paakr
Gift*

110
106
32

55%
85%
90%

60
90
29

50
16
3,2

Tetiid
Wit-ca
brafmed
Kca

10
10

50%

5
9

5
1

<5
<1

2.6

90%

13

0,20

<0 3S

Toeticbtiag

Gftzooderzeef&actie
Alleen herbnnkbaar
Hogere waarde omdat
AOO-rïcUliinis
vedaagdnwr23
iffi/niwonprsgl'wlp'

2%

4

In de tabel is wit- en bruingoed opgenomen, omdat in het LAP een dodstdling voor het
schdden is aangegeven en dit bij de sorteeranalyses ook wordt bepaald. Het AOO rekent het
echter tot het grofhuisvuil.

" De afleüüdg van de aanvaardbare
UBcchl - N^aarsmedng 2002",
PSSS M * ! A « -

tawUnuM

isuitgAfddbesclHeveii in: ^sttaanalysea in de provmde
dow AVU «D de Provincie Utredtt in de zomer van 2003.
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Naast het bepalen van deze aanvaardbare niveaus voor de samenstelling van bet restafval van
fijn huishoudelijk afval is ook nog afgeleid bij welke hoeveelheden restafval nog juist de
beoogde scheidingspercentages worden gehaaid, wanneer wordt voldaan aan de richtlijnen
van het AOO voor de gescheiden in te zamelen hoeveelhedefL
Bij deze afleiding is verder uitgegaan van de landelijke gemiddelden voor de verhouding van
fijn en grof huishoudelijk afval. De afleiding hiervan is ingewikkeld en daarom met verder
beschreven.
De uitkotnsten hiervan zijn;
- Aanvaardbaar niveau restafval vanfijnhuishoudelijk afval: < 210 kg per inwoner
- Aanvaardbaar niveaa restafval van grof huishoudelijk afval: < 40 kg per inwoner
Het aanvaardbaar niveau voor de totale hoeveelbeid grof huisvuil is volgens de berekeningen
circa 160 kg per inwooer eu per jaar, het restafval van grofvuil is dan 25% = 40 kg. Dit is een
ruwe indicatie, o.a. omdat veel gemeenten bepaalde componenten van het grofhuisvuil niet
accepteren als huishoudelijk afval Vooral voor puin, bouw- en sloopafval, autobanden, en
dakbedekking zijn er verschillen in acceptatie.
Verte wordt in verschillende gemeenten het restafval vanfijnhuisvuü samen met het
restafval van groftmisvuil opgehaald In overleg met het CBS wonft dan meestal een
schatting gemaakt van de verhouding. Een ved voorkomende verhouding is 85%fijnen 15%
gro£ maar 80%fijnen 20% grof restafval wordt ook gebruikt.
Daarnaast moet soms ook een aanname worden gedaan over het aandeel van afval van kleine
bedrijven in het huishoudelijk afval
In deel 2 is weagegeven wat de inzamelresultateu in Woudenberg zijn in vergelijking met de
richtlijnen en doelstellingen van het LAP en het AOO, en de AVU-aanvaardbare niveaus.
2J2.5fiazamdenvan huishoiideiy k afval
De Wet milieubeheer en bet LAP leiden niet tot andere verantwoordelijkheden voor het
inzamelen van huishoudelijk afvd. De gemeenten kunnen zelf beslis sen of ze het laten
inzamelen door een eigen dienst dan wd door derden. De verplichting tot geschdden
inzamelen van gft-afVal is gehandhaafd. Daarnaast dienen de gemeenten glas, papier/karton,
textiel KCA en wit- en bruingoed gescheiden in te zamelen Voor grof tuinafval en
huishoudelijk bouw- en sloopafval, waaronder verduurzaamd hout, is het gewenst om dit
geschdden in te zamelen.
De gemeenten zijn verantwoordelijk voorde inzameling van grove huishoudelijke
afvalstoffen
Gemeenten houden ruimte om een eigen invulling te geven aan het geschdden inzamden Zij
kunnen voor dden van hun grondgebied uitzonderingen maken of een andere
inzamdfrequenüe kiezen Het huis-aan-huis inzamelen bij ieder perceel kan worden
vervangen door veizamdcontainers, wat veel bij gestapelde bouw wordt toegepast. Daarnaast
kunnen gemeenten meer afvalstromen gescheiden inzarnelen.
2*2.6 Producentenverantwoordeiykbetd cn Convenant Verpakkingen
Voor diverse producten is producenteOTerantwoortfehjkheid ingesteld. Dit betekent dat
producenten en importeurs verantwoordelijk zijn voor hun product&i in het afvalstadium De
finandering vindt plaats uit een afvalbeheerbijdrage, die door de consument moet worden
betaald Wh- en bruingoed en batterijen bijvoorbedd kunnen bij de gemeenten worden
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ingeleverd door consumentefl, en de gemeente kan zich daama zonder kosten van deze
afvalstoffen ontdoen, De consument kan deze producten ook inleveren bij de detaillist, die ze
weer kosteloos kan inleveren bij de gemeente.
Voor verpakkingen zijn door de minister van VROM afspraken gemaakt met het bedrijfsleven
in bet Convenant Verpakkingen Dit convenant is ook ondertekend door de VNG
1,

Op 4 december 2002 is de derde versie van bet Conveaaö Vopaktingai getekend. De tdst is te vinden op
www.svm-pacLDl.
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3

Inzamelen en verwerking per afvalstroom

3,1 Tnlfcidinfl
ID deze paragraaf is de iozamel- eo venveriringsstructiiur po* afvalstroom in algemene zin
beschreven. Er is ingegaan op de keuzemogelijkheden en ontwikkelingen bij het inzameleiL
In de provincie Utrecht wordt veel afval van de gemeenten gezamenlijk verbrand of
verwijderd via de AVU. Dit is ook per afvalstroom beschreven.
Bij het schrijven van deze paragraaf is onder meer gebruik gemaakt van teksten op
www, afval scheiding. infb in het Landelijk Afvalbeheerplan en in het Gemeentelijk
afvalstoffenplan Zeist 2002 - 2006. De teksten zijn wel geactualiseerd.
T

3*2 figmMtoliik •IwMBiwkadfr
De branche-organisatie van leimgingsbedrijven, de NVRD, heeft in een
toekomstverkenning een gemeentelijk afwegingskader beschreven voor het fbnnuleren van
het gemeentelijke afvalstoffenbeleid. Het bestaat uh drie invalshoeken:
1. HM maximaliseren van milieudoelstellingen
2. Het minimaliseren van de kosten
3. Het realiseren van een schoon straatbeeld en optimafe service
Het afwegingskader kan worden weergegeven als Afvaldriehoek:
14
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De gemeenten maken in de praktijk bij het invullen van de inzamel- en verwerkingsstructuur
steeds een afweging tussen deze drie invalshoek»: milieu, kosten, dienstverlening.
Bij deze afweging zijn ook de arbeidsomstandigheden bij ha inzamelen en ontvangen van het
afval van belang.
33

Methodes en t^hnirfrwi VAOT scheiden e* iiMiwriw* van afvalstoffen

Bij ha vormgeven van de structuur voor het schdden en inzamelen van huishoudelijke
afvalstoffen moeten verschillende principekeuzes worden gemaakt.
H

Rome in 2010 - toekomslvisie afvaHttzameling, NVRD, Arohem, 1999
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33J

Bromchcid», sckddcn u inzamden, of nkt-sdMtden?

Schdden aan de bron betekent dat de aanbieder de afvalstoflfen geschdden moet aanbieden,
en dat deze ook geschdden worden ingezameld. Het milieuvooided daarvan is dat de
schdding goed is, de afvalstoffen niet worden vervuild en hoogwaardig matenaalhergebnük
mogelijk is. Deze methode is nodig voor gft-afval, papier, glas, textid en wh- en bruingoed
Gescheiden inzamelen van gft-afval is per ton nauwelijks duurder, en van papier en glas zelfs
goedkoper dan ongescheiden inzamelen. Ook de verdere verwerking is mioder kostbaar dan
bet verbranden van het restafval (zie paragraaf 4.4 over de kosten van inzamden).
Klein chemisch afvd wordt gescheiden ingezamdd met het oog op gevaren bij htt inzamelen
en de milieubelasting bij gewoon verbranden, Het inzamelen en apart verwerk» hiervan ia
per ton ved duurder dan voor het restafVal.
UH oogpunt van dienstverlening wordt bij het schdden aan de bron meer gevraagd van de
aanbieders van het afval.
Het mechanisch verder schdden van het ingezamelde afVd is beperkt mogelijk. Het gebeurt
inde praktijk alleen voor blik (met magneten uit de verbrandingsresten) en op beperkte schaal
voorfractieszoals drankenkartons, kunststoffen en papier, die als brandstof kunnen worden
ingezet. Mechanisch schdden voor hoogwaardig materiaalhergebruik blijkt m de praktijk niet
haalbaar te zijn.
Grof huishoudelijk afVd kan na het inzamden in bet algemeen nog goed worden gesorteerd
en zo worden geschdden op het afvalaanbiedstation. Als het is ingezameldroeteen
kraakperswagen zijn de scheidingsmogelijkheden beperkter.
Zoals gezegd is uit milieuoogpunt bronschdden te prevaler» boven schdden na het
inzamden.
De kosten van het schdden zijn afhankelijk van de techniek en marktsituatie- Het toepassen
van scheidingstechnieken is nog volop in ontwikkding. Het is echter niet te verwachten dat
deze technieken een ahematief zullen gaan bieden voor ha schdden aan de bron".
De dienstverlening verbetert wd bij bet schdden van het ingezamelde afval: er wordt minder
van de aanbieders gevraagd.
Het niet geschdden inzamden gebeurt voor de resterende afvalstoffen: het restafval. Dit afvd
moet worden verbrand.
33.2 Halen of brengen?
Voor het inzamden van afvd stoffen is de tweede bdangrijke keuze: halen of brengen.
Halen is een goede dienstverlening en uh milieuoogpunt een zekere manier van inzamden,
maar betrekkelijk kostbaar.
Brengen vraagt meer actie van de aanbieder, maar heeft vaak als voordeel dat de aanbieder
hM afvd direct kwijt kan. Het gebeurt voord voor grof huishoudehjk afval en geschdden aan
te bieden alVal stoffen. Als het afval wordt aangeboden op een aivdaanbiedstation kan het bij
het aanbieden vergaand word» geschdden.
Het inzamden van afVal stoffen bij de aanbieder gebeurt in prindpe huis-aan-huis, maar kan
ook op afroep.
Het afval kan worden aangeboden in plastic zakken, minicontainers (van 140 of240 Hter),
duobakken, kratten, bundels, in dozen of los. De keuze is afhankelijk van de afvalstof en
11
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verdere afwegmgeD over de kosten en dienstverlening. Het inzamelen kan individueel (aan
huis) plaatsvinden of collectief via verzamelcontainers. Dit laatste gebeurt vooral bij
gestapelde bouw. De aanbieder kan zijn afval dan kwijt in een verzamdcontainer, die binnen
een a&and van 75 meter moet staan. Het voordeel is dat de aanbieder zijn afval steeds kwijt
kan en geen mimte voor een container in huis nodig heeft. Het nadeel is dat de container het
straatbedd vervuilt en afval "aantrekt". Hiervoor worden oplossingen gezocht door de
container ondergronds te plaats», beperkt toegankelijk te maken en het verbeteren van
vooriicbting en toezicht. Dit leidt uiteraard tot hogere kostea
Voor het brengen van afvalstoffen kan de aanbieder terecht bij afzonderlijke voorzieningen en
bij een gemeentelijk afvalaanbiedstation.
Bij de afzonderlijke voomeningen gaat bet om glasbakken e.d, chemokar, detaillisten,
inzamelpunten voor papier, en de kringloopwinkel.
Bij het gemeentelijk afvalaanbiedstation kan de aanbieder verschillende afvalstoffen brengen.
De aanwezigheid van een brengvoordening is wettelijk verpficfat Er is bij deze stations een
grote variatie in aanbiedmogelijkheden, tarieven en openingstijden.
3.4

A<v.l«i.h**d«ftmm « kriMtoophedriiven

Iedere gemeente moet haar burgers de gelegenheid bieden om afvalstoffen te brengen. Dit kan
in samenwerking met andere gemeenten Er zijn grote verschillen in het realiseren van
dergelijke afValaanbiedstation& Het varieert van een kleine faciliteit voor enkele afvalstromen
op de gemeentewerf die per maand maar een enkele keer open is, tot stations waar alle soorten
afval kunnen worden gebracht en gescheiden, en die dagelijks open zijn.
In samenhang hiermee kan het functioneren van kringloopbedrijven worden bezien.
De provinde Utrecht en de AVU hebben in de algdopen jaren in samenwerking met de
gemeenten de mogelijkheden onderzocht voor het optimaliseren van de aanbiedstations en
kringloopbedrijven *. In het rapport is een overziebt opgenomen van de aanbiedstations en
kringloopbedtijvighdd in Utrecht Er zijn verschillende projecten van gemeenten om tot
gezamenlijke aanbiedstations te komen.
De gemeenten maken vaak afspraken met kringloopbedrijven over samenwerking bij het
ophalen en verwerken van grof huishouddïjk afval. Dit wordt soms uitbesteed aan het
kringloopbedrijf Hetzelfde geldt voor bet inzamden van wit- en bruingoed en textiel
1

3J5

i m — p e r afvalstroom

In het Programma geschdden inzamelen van huishoudelijk afvd (GIHA) (en vervolgens
het Landelijk afvalbeheerplan) is bepaald welke afvalstromen geschdden moeten worden
ingezamdd door de gemeenten. In het programma is voor het inzamden van verschülende
afVd stromen een zogenaamde meest geêigeude methode aangegeven. Deze methodes zijn
gebaseerd op een alweging van milieu, kosten en dienstverlening. De methodes bieden een
referentie voor het opzetten van de inzamelstructuur door de gemeenten. Het staat de
gemeente vrij om een dgen methode te kiezen, maar die zal wd vergelijkbare
17

'* AVU-project "Optimaliserai iiBamdiifêenyw«fkiiiggrofhm
aadttedsutioiB eo kringoopbedrgveir, «mdn^port jdi 1999, AVU, provinde Utrecht, advirabvreau Nada &
De Vogel
' Programma gescheiden inzamelen van tmHhwritJijfr afval (GIHA), AfVal Overleg Orgaan, 1995
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scheidingsnesultaten moet» geven. In de volgende paragrafen zijn deze metbodes per
afraistroom beschreven.
3.5*1 Restafval
htxcanelen
De gemeente is wettdïjk verplicht om te zorgoi voor het inzamelen van restafval. In de
praktijk zijn tg de volgende kenzemogelijklieden voor het inzamelsysteem:
• Inzamelfrequentie: wekelijks, of om de week restafval en gft-aJval
* Plaats: huis-aan-huis of via verzamelcontainers. De verzamelcontainers moeten binnen
een afstand van 75 meter van de aanbieders staan (bij uitzondering 125 meter). Dit
betekent één coatainer voor drca 40 inwoners)
* ïhzamelmiddel: plastic zal^ minicontainer van 140 liter of240 liter, verzamelcontainer,
duobakken. De verzamelcontainers worden vooral toegepast bij gestapelde bouw. De
verzamdcortamerg worden bovengronds en soms ondergronds geplaatst
Het ophalen gebeurt praktisch altijd met huisvuilwagens . Daarbij zijn verschillende
beladingsystemen mogelijk. Systemen met zijbelading leiden tot besparingen op de
arbeidskosten en zijn daardoor in opkomst*.
Naast de milieuaspecten zijn bij de keuze van het inzamelsysteem vooral de kosten, de
dienstverlening en de arbeidsomstandigheden voor de ophalers van groot belang.
Uit milieuoogpunt is belangrijk dat bij het ophalen geen "troep" ontstaat. Dat pleh tegen
plastic zakken, die soms kapot gaan. Bij minicontainers is de grootte van bdang. Te groot is
duur en kan gescheiden aanbieden ondermijnen. Te klein leidt tot overlast en overloop naar
andere stromen. Dit is te ondervangen door keuzemogelijkheden te geven voor de grootte en
bet aantal minicootainers.
Utt oogpunt van dienstverlening heeft de minicontainer de voorkeur, tenzij & geen ruimte is
bij de woning. Bij gebmik van zakken is wekelijks ophalen extra wenselijk.
Het gebruik van zakken is vanwege de arbeidsomstaodigbeden belastend. De toegestane
prestaties bij het inzamelen met zakken of containers zijn afhankelijk van de leeftijd van de
inzamelaar en vastgelegd in een normblad.
18
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In paragraaf 4.3 is een beschrijving gegeven van de kosten bij het inzamelen van de
verschillende afvalstromen. Het blijkt niet goed mogelijk om algemene uitspraken te doen
over de kosten van de verschillende systemen. De kosten variften in de praktijk enorm, en
zijn blijkbaar sterk afhankelijk van de locale omstandigheden.
Wat nog wd te zeggen is, is dat wekelijks inzamden duurder is dan wekelijks ahernerend
inzamden. Verder is het gebruik van verzamelcontainers doorgaans goedkoper dan huis-aanhuis inzamden.
Verbranden bij de AVR
Het door de Utrechtse gemeenten ingezamdde restafVal, grof afval, bedrijfsafval, KWDafVd cn ander afval, dat niet kan worden hergebruikt, dan wd kan worden ingezet als
20
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braodstot wordt verbrand bij de AVR. Alleen enkele kleine op de afvalstofifendepots
ingezamdde stromen moeten worden gestort (zoals asbest en met-remigbare grond).
Het verbranden van het afval gebeurt in moderne installaties met een vergaande reiniging van
de rookgassen en bet terugwinnen van energie.
Het te verbranden afval wordt via het overslagstation Lage Wdde in Utrecht per schip naar de
aivalverbrandingsinstallatie van de AVR in Rotterdam-Rozenburg gebracht. De meeste
gemeenten brengen hun afval direct naar Lage Wdde. Het afvd van Amersfoort, Baant,
Bunschoten, Eenmes, Leusden, Maara, Soest, Woudenberg en Zeist wordt via het
overslagstation in Amersfoort per auto naar Lage Wdde gebracht. H a afval van Amerongen,
Doom, Leersum, Renswoude, Khenen en Veenendaal, wordt door SITA overgeslagen in
Veenendaal en ook naar Lage Wdde gebracht.
De overslag in Amersfoort, Veenendaal en Lage Wdde, het transport naar de AVR en het
verbranden gebeuren op basis van een AVU-contract AVU beeft in 2000 na een
aanbestedingsprocedure een nieuw contract met de AVR gesloten. Dh loopt vijfjaar vanaf 1
januari 2003 met de mogelijkhdd tot driemaal verieaging met tdkens een jaar. Het tarief voor
overslag, transport en verbranden is in de volgende tabel weergegeven^:

Eerste overslag via:
Lafte Wdde Utrecht
Amersfoort
Veenendaal

Hoevedhdd
in tonnen
246.900
114.250
33.000

Tarief verbranden In € per ton b 2003
Totaal TransiMit en overslae VerbraadeB
98,66
10,66
38
20,02
38
108,02
108,66
20,66
88

Het verschi] in tarief voor de overslagstations is in de praktijk kleiner. H a wordt afgevlakt
door de AVU-vereveningsregeling, die gebaseerd is op de transportafstanden vanaf het
centrum van de gemeente tot aan de eindverwerker en uitsluitend betrekking heeft op het
brandbare afval en ha gft-afvd. Over ha tarief moet BTW worden baadd, maar dh wordt
gecompenseerd via ha landelijke BTW-Compensatiefonds.
Per huishouden komt ha nieuwe tarief neer op drca € 60 por jaar .
H a Afvd Overleg Orgaan heeft in 2001 de contract» van gemeenten met
alvatverbrandingsinstallaties verzamdd en onderzocht op risico's. In ved gevallen zijn de
gemeenten namdijk gebonden gebruikers en verantwoordelijk of aansprakelijk voor de
financide gang van zaken bij de afvdvefbrandingsinstallatie. In de bestuurlijke rapportage
over dit onderzoek is ha nieuwe contract van AVU ma AVR geplaatst in de laagste van de
drie risicocategorieën.
21
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3.5.2

Grof hnishouddijk afval

Gemeenten zijn ook verplicht het grof huishoudelijk afval in te zamelen. Inde W a
milieubeheer ïs echter g e » (verplichte) inzamelfrequentie aangegeven. Wd moet»
gemeenten (op grond van lid 1 van artikel 10,22) zorgen voor de mogelijkhdd van huis-aanhuis inzamding van grof huishoudelijk afval. Ook moeten zij een plek inrichten waar burgers
dit afvd kunnen brengen.
Gemeent» hanteren vedd zowel een haal- ds e » brengsysteem. De keuze hangt af van:
- de gewenste laagdrempeligheid
Begroting AVU 2003, pagma 19
Bjj 2,3 personm per bridwodeH 250 kg per imvoner en per jaar.
Onderzoek naar de conlractiatuaiie vm huJshoodeh^:restafVal-besumriijke samenvatting -, Afval Overleg
Orgaan, AOO 01v-a-0092,31 oktober 2001
11
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- het gewenste servicemveau
- de heFgebruikdoelstellingeD
- de kosten van de systemen
Bij haalsystemen zamelen gemeenten meestal verschillende stromen gescheiden in:
bijvoorbeeld snoeihout, metalen, wit- en biuingoed. Bij haalsystemen wordt nog vaak een
kraakperswagen gebruikt, waarbij het grof afval in ha geheel niet wordt gescheiden. In enkele
gevallen wordt het grof afval nog samen ma ha restafval opgehaald en daarmee vermengdIn toenemende mate wordt bij ha ophalen van het grof afval een kringloopbedrijf
ingeschakeld.
Inzameling via een afvalaanbiedstation leidt in ha algemeen tot betere scbeidingsresultaten
dan via een haal systeem. Op een afvalaanbiedstation is scheiding in een groot aantal
verschillende componenten mogelijk. Soms selecteert een kringloopbedrijf op ha station bij
ba aanbieden de herbruikbare spullen.
Voor de dienstverlening zijn belangrijk de openingstijden, de wachttijden bij ha aanbieden,
de bereikbaarheid en de eventueel gehanteerde tarieven en toegestane hoeveelheden. Uit
kostenoverweging» proberen gemeenten ba aanbieden te beperken tot de burgers uh de
eigen gemeente. Men probeert te voorkomen da afval van bedrijven of uh andere gemeent»
wordt gebracht.
Ha ingezamdde afvd wordt meestal op ha afvalaanbiedstation verder geschdden. Het afval,
dat d a kan word» hergebruikt, wordt na als ha restafvd algevoerd voor verbranding door
de AVR. Verdere scheiding van dit afvd vindt nog plaats in e » recent gerealiseerde
scbeidingsinstallatie op Lage Wdde in Utrecht. Het grofvuil wordt daar geschdden in drie
fracties: herbruikbare materialen, hoogcalorisch afvd en laagcalorisch afvd. Circa 80% van
ha aangevoerde grofhuisvuil kan daardoor nuttig worden toegepast of hergebruikt.
3*53 Gft-afral en grof tv in afvd
Inzamebnethoden
Voor de geschdd» inzameling van gft-afvd is g e » meest geëigende methode voorgesteld of
vastgestdd. Volg»s de wa zijn gemeenten verplicht t » minste één keer per week ha gftafvd gescheiden m te zamden. Indien de gemeente in e » ded van de gemeente hiervan wil
afwijken, bijvoorbeeld omdat ha bedrijfsmatig baer is om ba tweewekelijks te does, dan
biedt de Wa milieubeheer daartoe de mogelijkhdd. De gemeenteraad kan in een verordening
een andere regelmaat van inzamding aangeven dan wekelijks.
Er zijn drie situaties waarin ontheffing van de verplichte geschdden gft-inzamding kan
word» overwogen:
- Als ha afvd structured zo verontreinigd is dat de vefwefkingsmrichting ha afvd niet
accepteert of ds de compost ma voldoa aan de gestdde nonnen.
- Als ha gescheiden bewaren, aanbieden en inzamelen van gft-afvd milieuhygiënische
bezwaren oplevert (bijvoorbedd ds de ruimte in en om de woning te klein is).
- Als de verwijdering van gft-afvd onevenredig ved gaat kosten (bijvoorbedd bij
hoogbouwwijken).
Wannea de gemeenteraad overweegt te stoppen ma gft-inzameling in een ded van de
gemeente, moa dj de regionale VROM-inspecteur op de hoogte stellen.
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De meeste (55%) gemeenten in Nederland maken urtslurtend gebmik van minicontainers van
140 liter of240 liter. Daarnaast gebruikt 33% van de gemeenten minicontainers in combinatie
met collectieve verzamelcontainers. De overige gemeenten gebruiken duobakken of alleen
vozamelcontainers of zakken of een combinatie van bovenstaande middelen.
Naast de keuze van bet inzamelmiddel zijn van belang de inzamelfrequentie, extra inzamelen
in de zomerperiode en speciale inzamelacties in het voorjaar en najaar voor snoeibout en grof
tuinafval
In 2000 verzamelden gemeent» in Nederland gemiddeld bij tweewekelijkse inzameling
(altefnerend) 101 kg, en bij ahemerend + zomers wekelijks 122 kg per inwoner» per jaar.
De milieuvoordelen van bet gescheld» inzamden van gft-afvd staan naar aanleiding van het
milieu-efifectrapport voor het LAP ter discussie. Er blijkt weinig verschil met integrad
verbranden van het restafvd. Er is echter nog steeds een groot tekort aan
verbrandingscapacheit, waardoor bij stoppen van het gescheiden inzamden van gft-afvd dit
afvd zou moa» worden gestort . Het beleid is daarom gericht op voortzetting van het
geschdden inzamelen van gft-afval en verder onderzoek naar de voor- » nadelen.
De Staatssecretaris van VROM heeft ha AOO om advies gevraagd over de toekomst van ha
gft-afralbebeer Ha advies zd waarschijnlijk dnd 2004 worden uitgebracht Ha is
waarschijnlijk dat ha advies zd zijn gericht op ha voortzetten van ha geschdd» inzamelen,
maar dat de wettelijke verplichting zd worden afgeschaft of afgezwakt.
24

Thuiscomposteren en Biocom
Verschillende gemeent» stimuleren ha thuiscomposteren van organisch afvd door
voorlichting en door compostvat» gratis of tegen een gereduceerd tarief ter beschikking te
stdlen. Het gebruik van een dgen compostvat Iddt in de praktijk tot een reductie van ha gftaanbod van circa 230 kg per huishouden per jaar (100 kg per inwoner).
Nieuw is ha gebruik van de Biocom *. Dat is een 240 hter inzamdcontainer waarin ba gftafvd ook kan word» gecomposteerd. De gebruiker heeft de keuze tussen zdfcomposteren in
de Biocom of de Biocom aanbied» bij ba ophalen van ha gft-afvd.
3

Composteren van het Utrechtse gft-qfval
Ha gft-afvd van de gemeent» in Utrecht wordt in AVU-verband via de overslagstations in
Utrecta, Amersfoort en Veen»dad per trdn of auto afgevoerd naar de composteerinstdlatie
van Essent (voorheen VAM) in Wijster. ïnddented gaat ha gft-afvd per auto naar de
vergistingsinstdlatie Con^ostering Ldystad BV.
Ha composteren gebeurt op basis van AVU-contract» die tot 2008 lopeiL Ha door AVU in
rekening gebrachte tarief voor transport, overslag en composteren van gft-afvd is
weergegeven in de volgende tabel;

Via Laste Wdde Utrecht
Via Amersfoort
Via Veenendad

Hoeveelheid
in tonnen
54.850
27.450
13.200

Tan ef composteren ia € pertonin 2003
Totaal Traasport cn overstac Composteren
76,23
16,90
59,33
82,20
22,87
59,33
77 04
17,71
59,33
T

Zie de todkhtrng over gft-afval op www.w»04tL

Een initiatief van VAOP en Kliko; zie www.vaop.nt
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Ook hier zijn de vereveningsregeling en het BTW-compensatiefbnds van toepassing (zie
paragraaf 3.5.1).
Per huishouden komt dk neer op C19 per jaar voor afvoeren en composteren van gft-afVal
Het verweken van het ingezamelde gft-afval is daarmee voor een lange periode {goed)
geregeld. Het composteren van het gft-afval is circa € 25 per ton goedkoper dan het
verbranden van restafval.
26

Composteren wow grof tuinqfval en snoeihout
Het apart ingezamelde grof tuinafval en snoeihout kan worden verwerkt in een eenvoudige en
goedkopere installatie voor groencomposteren of versnipperen.
Drt wordt per gemeente geregeld AVU heeft voor de Eemland gemeent» een raamcontract
met Van Doom Recycling in Soest, Het tarief voor groencomposteren is circa € 30 per ton,
dus de helft van gewoon composteren. De andere gemeenten kunnen daar ook gebruik van
maken.
In de provincie Utrecht zijn nog verschillende andere verwerkers. Er is soms een tekort aan
capaciteit.
3.5.4 Papier en karton
Hst AOO noemt als meest ge&gende methode voor papier en karton een haalsysteem met een
inzamelfrequentte van minimaal 1 x per 4 weken (afhankelijk van bet volume van het
inzameüniddel).
Vooral kleinere gemeenten passen alleen haalsystemen toe; grotere gemeenten zamelen papier
en karton in met een combinatie van hal» » breng». Het aantal gemeent» dat beide
systemen toepast, neemt toe.
85% van de gemeenten met e » haalsysteem haalt het oud papier/ karton één keer per maand
of vaker op. Het inzamelresuhaat neemt toe wanneer gemeent» inzamel» met een frequentie
van twee keer per maand.
Het huis-aan-huis inzamelen gebeurt zowel door de inzameldienst van de gemeente als door
vereniging» De gemeente geeft soms ondersteuning door het beschikbaar stellen van
materieel Veel papier wordt ingezameld door verenigingen, scholen en kaken. Dit wordt
door gemeenten vaak ondersteund via garantieregelingen voor de opbrengst van ha
ingezamelde papier.
ïn veel gemeenten wordt oud papier/ karton in dozen of bundels mgezatneld. Een aantal
gemeent» heeft onder de huishoudens e » minicontainer of krat uitgedeeld voor de huis-aanhuis inzameling.
Strategische plaats» voor verzamefcontainen zijn plaatsen ma een hoge woondichtheid
(flats) » plaats» ma e » hoge bezoekdichtheid, zoals winkelcentra, Voor eik van deze
plaatsen geldt dat steeds weer de meest strategische locatie moa word» gezocht die op de
doorgaande route van veel mensen ligt Vandalisme in de vorm van vernielingen en brand is
e » probleem bij dit systeem.
De afea van ha ingezamelde papier kan door de gemeente zelfstandig worden geregeld, maar
vaak gebeurt dh in groter verband.

v

Bg 2,3 personen per huishouden eo 100 kg gfl-afvalfinwoBer po jear,
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Binaen Ót provincie Utrccltfroakcosteeds meer gemeenten gebmik van een cofltract van dc
NV AVU met SITA voor de aJzet van oud papter. Dit contract bevat een garantieregeling
voor de opbrengst van het oud papier voor de gemeente en de verenigingeiL De financiële
afhandeling wordt door SITA geregeld. De verdere taakverdeling bij deze regeling is:
- De AVU coördineert.
- SITA Papier- en Runstatoffenrecycling verzorgt administratie, transport, verwerking en
uhbetaHng aan verenigingen.
- De vereniging krijgt een container van SITA en zamelt in,
- De gemeente isfinancieelbetrokken, en verantwoordelijk voor toetredingseisen en
controle
77

3^5 das
Het AOO noemt als meest geëigende metbode voor verpakkingsglas een brengsysteem met
glasbakken in een voldoende dichtheid (richtlijn: één glascontainer op 650 inwoners),
Toepassing van een combinatie van brengen en halen levert betere resuhatcn op dan alken
een brengsysteem.
Met de glasverwerkeode industrie is overeengekomen dat 50% van het gescheiden
ingezamelde glas in Nederland op kleur gescheiden moet wordm. Kkuracheiding is nodig
voor een optimale verwerking van al het ingezamelde glas. De afeet van ongesorteerd glas
Cbonf glas) wordt steeds problematischer. De opbrengst van bont glas is veel lager *
2

In de gemeenten staan meestal twee glasbakken per inzamelpunt. De locatiekeuze voor de
glasbakken heeft een grotere invloed op bet inzamelresultaat dan de dichtheid.
Strategische plaatsen voor glasbakken zijn vooral plaatsen op deroutenaar of bij
supennarkten en/of in winkelcentra^ bijvoorbeeld op de parkeerplaatsen en bij parkeergarages.
De NV AVU beheert voor bijna alle Utrechtse genteenten de glascontainers en regelt de
afvoer en verwerking van ha ingezamelde glas. Het aantal glascontainers in Utrecht is L100
of 1 per 1.100 inwoners. Dit is minder dan de landeUjkerichtlijnvan 1 op 650 inwoners. De
ervaring is echter dat hiermee aUe goede locaties in Utrecht bezet zijn, en dat meer containers
niet tot veel meer glas leiden.
In de gemeenten Nieuwegetn en Driebergen wordt glas ook huis-aan-huis opgehaald.
Het glas wordt verwerkt door defirmaMahha. Doordat in alle ganeenten, behalve een deel
van de stad Utrecht, ha glas op kleur gescheklai wordt ingezameld en weinig
verontrdnigingen bevat, is de verwerking geen probleem. Ha glas brengt voldoende op om
de afvoer te bekostigen. Als er geen positieve opbrengst zou zijn, is belangrijk dat ha
transport en de verwerking van ha verpakkingsglas volgens het Convenant Verpakkingen de
verantwoordelijkheid is van de producenten. Zij moeten dan de kosten voor hun rekening
nemen.
Naast bet glas van vapakkingen wordt vlak glas apart gescheiden ingezamdd. Op de
afvdaanbiedstatkms staan hiervoor spedde containers, die door AVU worden beheerde Ha is
mogelijk dat in de toekomst voor de afvoer van dit glas gebruik zd worden gemaakt van de
regionde overslagstations voor wit- en bruingoed.

" Per I jgmmi 2003 zjjn de 20 dcchcmciy: Ameroagj, AnMjsftiOfft, Boam, Bcmik, BonsChoten Dc B
Rende Venen, Drkber^ Ecmnes, Hootes» Leasde», Locncu» Ntoraai» Nicuncgpro, BhcncB, Soest, V
W^t bij Dwnttedc, Wwfenberg m ZdsL
Recente opbvengstenzyn voor wit glas cn groen glas circa e 12 tot € 15 per tonen voor bruin glasrabont glas
enkele euro's.
>
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3.5.6 Textid
De meest geëigende methode is een hadsysteem in combinatie ma veraamdcontainers. De
frequentie van hden is miminad 1 keer per kwattad huis-aan-huis. Derichtlijnvoor het
brengsysteem ma textielbakken is één inzamdcontainer p a 4.500 inwonas.
H a inzamden en ha t^en van de contain^s gebeurt meestd door charitatieve instellingen.
Ha gebeurt ook door kringloopbedrijven- Gemeenten die ma inzamelaars goede afspraken
hebben gemaakt over ha inzamelgebied, hden betere resultaten dan gemeenten die dat nia
doen.
hi bijna 400 gemeenten maken de inzamelende organisatie(s) gebmik van de plastic zak als
inzamdmiddd voor de huis-aan-huis inzameling van textid. H a krijgen van een dergelijke
zak is voor ved mensen aaddding om een opmimactie te houdai in de kledingkast.
Strategische plaatsen voor textielbakken zijn voord plaatsen op de route naar of bij
supermarkten en/of in winkelcentra, bijvootbedd op de parkeerplaatsen en bij parkeergarages.
Door de positieve opbrengst van ha ingezamdde textid zijn de kosten voor de gemeente
minimaal, Er is daardoor ook een vermenging ma ha tweedehands en commercide circuit
Als gevolg daarvan zijn de tijfas over de ingezamelde hoeveelheden minder nauwkeurig en
hebben veel gemeenten geen goed inzicht in de ingezamdde hoeveelheden.
>

3.5.7

1

Wit- en bruingoed

Gemeenten zijn op grond van ha Besluit wit- en bruingoed en de provincide
milieuverordening verplicht om wit- en bruingoed geschdden in te zamden. De gemeenten
zijn voor deze afralstroom verplicht een brengvoorziening in te richten.
Voor de geschdden inzamding van groot en klein WEB passen gemeenten en de branche een
combinatie van de volgende metboden toe:
- brengen naar brengdepot (ae www.inlevaadressen.nl)
- brengen naar kringloopbedrijf
- brengen naar deelnemende detaillisten (oud voor meuw)
- halen aan Imris: ds onderded van grofvmlinzamding of een aparte WEB-rovte
- algemeen inleverpunt
- brengen naar chemokar (standplaatsen) of halen via chemokar
- hden via een kringloopbedrijf of door de gemeente
- via een retourette
Gemeenten besteden de inzamding aan-huis steeds meer uh aan kringloopbedrijven. Hierdoor
is naar verwachting meer productbcrgebcuik mogelijk dan via de andere inzamelsystemen,
Inzameling via de chemokar wordt meestd beperkt tot apparaten ma maximaal
boodschappentasformaat. Op Regionde Overdag Stations (ROSsen) vindt inname, opslag,
sortering en registratie van ha gemeentelijk WEB plaats. De gemeente krijgt via ha ROS
containers en boxpallets ter beschikking om WEB in te zamden. H a ingezamdde WEB kan
in principe ongesorteerd in de containers worden geplaatst. De containos worden op afroep
geleegd of opgehadd. Langs deze weg wordt bijna 90% van ha WEB ingezameld.
Er vindt ook inzamding plaats via de detatlbandd (8%X die bij verkoop van een apparaat
verplicht is om ha oude apparaat in te nemen ds de burger daarom vraagt.
Lapddijk is ha aanbod aan WEB per jaar circa 10 kg per inwoner. Bij de inzamddodsteQing
van 90% mag er dan ma meer dan 1 kg per inwoner achterblijven in ha restafvd.
De verantwoordelijkhdd voor de verwerking van ha ingezamdde wh- en bruingoed berust
wettelijk bij de branche. Definancieringis geregeld via een algemene verplichting voor ha
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betalen van een verwijderingsbijdrage. De financiële verantwoordelijkheid van de gemeente
gaat niet verder dan bet inzamelen (ophalen) bij huishoudens en het overdragen aan de
branche (NVMP en Vereniging ICT Nedeiiaod) op het regionale overslagstation (ROS). De
gemeente mag e » vergoeding vragen bij ha ophalen. Een deel van het wh- en bruingoed
wordt verwerkt via kringloopbedrijven en via de tweedehands handel.
In Utrecht regelt AVU de afvoer van de gemeentel naar het ROS en het sorteren AVU
ontvangt hiervoor een vergoeding van de NVMP en de Vereniging ICT Nederland. Het
resultaat wordt doorgegeven aan de gemeent» Er zijn regionale overslagstalions in
Amersfoort en Utrecht, De resultaten van het gescheiden inzamelen van wit- en bruingoed per
gemeente zijn nog niet goed bekend- De AVU zal nog een overzicht geven voor de hele
provincie Utrecht, maar verwacht nia dat ha mogelijk is om precieze cijfers te geven. Vanaf
1 maart 2003 wordt ha ingezamelde WEB weer per gemeente gewogen.
3.3.8

Kleu chemisch afval (KCA)

Gemeenten zijn volgens de Provinciale MUieuverordemng verplicht om Klein Chemisch
Afral gescheiden in te zamelen. Zij kunnen zelf bepalen op welke mama deze inzameling
plaatsvindt. De doelstelling voor RCA is 90%, wat landelijk gemidddd neerkomt op ongeveer
2,3 kg per inwoner p a jaar.
Voor de inzameling van KCA bij huishoudens ia g e » meest geëigende methode vastgesteld.
De meeste gemeenten pass» e » gecombineerd systeem toe van breng» naar ha KC A-depot
op ha afvalstoflènstation en ophalen via de chemokar. De grootste hoeveelheden KCA
word» ingezameld via ha brengsysteem.
Er zijn drie verschillende inzamelmethoden voor de chemokar periodieke standplaats, huisaan-huis of op afroep. Er lijkt een zekere voorkeur te zijn voor standplaats» Op welke dag
en welk uur wordt ingezameld, is ook belangrijk voor ha resultaat. Inzameling op zaterdag
(standplaatsen of depot) is een belangrijke succesfactor.
Defrequentiewaarmee gemeenten KCA halen varieert van 4 tot 52 keer per jaar. Er blijkt
g e » aantoonbar verband te zijn tuss» de inzamelfrequentie en ha inzamelresultaat.
Medicynen en iajectieaaakleu
In Utrecht kunnen oude medidjnen en injectienadden ook worden ingeleverd bij apotheken
» apotheekhoudende huisarts» De AVU heeft de afvoer en verwerking geregeld (ook van
ha aanbod bij de afvalaanbiedstations).
3.5.10 Zwerfafval
In de aigdopen jar» is de hoevedhdd zweriafval aanmerkelijk toegenom» Dat komt door
ha toegenomen gebruik van kleine verpakkingen, die gemakkelijk onderweg zijn te
gebruiken.
De overheid en ba bedrijfsleven zijn van mening dat de hoevedhdd zwerfafvd flink moa
word» teruggedrong» In ha deelconvenant zwerfafvd van ha Convenant Verpakking» m
zijn daar concrete afspraken over opgenomen . Als ha bedrijisleven er nia in slaagt om voor
1 januari 2004 (recent gewijzigd in 2005 ) e » afname van t » minste twee derde te
19
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Dh ntemne convonaiit is op 4 december 2002 getekend.
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a

R m MBtu Attrtw b w M t ™ J t n i w i r * Wta.Mim

22

Afvaibeletdsketizedocument Woudenberg Deel 3: Algemene beleidsinfbrmatte
realisereii treedt het Ontwerp Beshitt beheer verpakkjngen papia en karton in wericmg, Dit
besluitregeltoudenoeer de uivoering van statiegeld op blikjes en flesjes.
De Stichtiiig Nederland Schoon (zie www.nederiandschoon.n» stelt in overieg met de VNG
pakketten van maatregelen samen voor gemeenten. Deze pakketten bestaan uit een combinatie
van voorlichting, beheer, voorzieningen en handhaving. Het AOO heeft in 2003 een
handreiking gepubliceerd: Aanpak zwerfafval: een schone taak voor gemeenten (zie
www.aoo.niy
De gemeenten kunnen als onderdeel van de SAM subsidieregeling eenfinanciëlebijdrage
krijgen voor het uitvoeren van een zwerfafvalprpject. Het project moet bestaan uit e »
nulmeting en het opstellen van een plan van aanpak, De regehng wordt uitgevoerd door
Novem.
3.5.11 Blik
Blikverpakkingen zijn eenmalig in gebruik. In Nedcriand wordt momenteel 78% van de
blikvapakkmgen gerecycled, vooral door de scheiding van blik uit de verbrandingsresten van
het restafval. De overheid en bet bedrijisleven streven samen naar 80% hergebruik. Afspraken
hierover zijn vastgelegd in ha derde Convenant Verpakkingen.
Het inzamelen van blik via het restafval kost de samenleving het minst Het is gemakkelijk en
effidtet voor consument, gerneente en afvalverwerker Het kost de consument geen moeite
om h a blik in te leveren. De boeveelheid blik die vrijkomt vota" recycling is niet a&ankelijk
van de inspanningen van de consument En voor gemeenten is ha meestal ba voordeligste
inzamelsysteem.
Overheid en bedrijfsleven hebben dan ook in ha Convenant Verpakkingen afgesproken dat de
inzameling van blikverpakkingen via ha huisvuil dé methode is om de
recyclingdoelsteUingen voor blik te halen. Toch worden door gemeenten ook andere
inzamelsystemen toegepast of overwogen. Soms is dat een keuze uit ha verleden. H a kan
ook te maken hebben ma ha toepass» van tariefdiffaentiatie,
3.5.12 Lsiers en incontiaedtiematerïaal
DefirmaKnowaste in Arnhem kan sinds enkele jaren luiers en incontinentiemateriaal
verwerkat H a materiaal wordt ingezameld bij zorginstellingen, crèches en peuterzalen. Een
deel van ha materiaal kan dan wotden hergebruikt, wat tot milieuwinst leidt.
H a opzetten van een speciale inzamelstructuur voor particulieren blijkt volgens ha antwoord
op vragen in de Tweede Kama nia doelmatig, omdat luiers maar bij een beperkt aantal
particulieren a i in een beperkte periode vrijkomen* *
De gemeente Arnhem heeft sinds 1 december 2001 voor een proefperiode van zes maanden
een dergelijke regeling. Via kinderdagverblijven wonfón luiers van particulieren ingezameld.
Arnhem verwacht per jaar drca 150 ton kners in te zamelen. De kosten zijn afhankelijk van
de hoeveelbeid minimaal circa € 155 per ton exclusief BTW . Dat ïs hetzelfde als de
verbrandingskosten voor Arnhem bij AVR Duiven, maar inclusief BTW circa € 85 per ton
meer dan de kosten in Utrecht voor verbranden van restafval. Dat is ved meer dan ha
criterium van € 45 (f 100) per ton voor acceptabde meerkosten , dat belddsmatig wordt
gehanteerd voor ha kiezen van hergebruik boven verbranden bij regelgeving voor
1
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Tweede Kamer2001-1002,64, Vragen van ha hd Ffecmtra over recydii^ vsa Imen en iiK»ndiientienialcriaal

Bron: OveronkomstpBsende ganeenie Arohem, KinnastenStidMiiigKiiidempvBi^ Arnhem aR^io
inzake inzameling en recycling van gebmikte b^hdos in Arnhem, en bi^dtnendebdddsoaia
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bedrijfsafval Daarnaast bevat het leveringscontract van AVU aan AVR beperkingen voor ha
opzetten van een dergelijke regeling.
Tegen deze achtergrond heeft het weinig zin om een dergelijke regeling in Utrecht in te
voeren: de extra kosten wegen niet op tegen de milieuvoorddea
3.5.13 Kwutstofflacons en drankenkartons
Kunststoffen en drankenkartons zijn doorgaans heterogeen van samenstelling en als afval
sterk vervuild Hierdoor is gescheiden inzamelen voor materiaalhagebruik complex en duur.
Mechanische schdding van huishoudelijk restafval met het oog op de inzet van deze
componenten als brandstof is een meer voor de hand liggende verweriringsroute, die op
toenemende schaal wordt ingezet. Uiteraard zijn plaatselijke initiatieven die wel voorzien in
scheiding aan de bron van deze componenten toegestaan, zoals de retourettes bij
supermarkten (ook voor blik). Als onderdeel van het Convenant Verpakkingen streeft het
bedrijfsleven naar 10.000 ton per jaar nuttige toepassing. De Stichting Hedra (Hergebruik
drankenkartons) bevordert (St via naschdding van het afval Tot dnd vorig jaar werden
drankenkartons verwerkt in Finland. Tegenwoordig gaan ze op proef naar een
golfkartonfabriek in Duitsland. Via de Stichting Hedra kan mogelijk ook de verwerking van
drankenkartons van retourettes worden geregeld.
3.5.14 Asbest, en bouw- en sloopafval van partkalkrea
Particulieren kunnen doorgaans asbest en asbesthoudende materiden in kleine hoeveelheden
afgeven bij het afvalaanbiedstatioa Daarbij worden dsen gesteld aan de verpakking.
Bouw- en sloopafvd van particulieren kan soms in beperkte boeveelheden worden afgegeven
bij het gemeentelijke afvalaanbiedstation, of met het grof afvd worden opgehadd
De NV AVU heeft een raamcontract met de stortplaats Smink voor het bewerken en
verwijderen van bouw- en sloopafval, asbest, bitumineuze dakbedekking e.d,
3.5.15 Oude maaien en antobandea
Ook oude metalen, en autobanden worden door gemeenten ingezamdd en geaccepteerd op ha
afvalaanbiedstation.
De verwerking van oude metden is geen probleem. Ze worden doorgaans verkoelt aan de
handd. AVU heeft hiervoor voor de Eemland-gemeenten een raamcontract ma Hoffland,
waar andere gemeenten bij kunnen aansluiten.
Autobanden worden ma bijbetaling afgevoerd naar de handd. In de toekomst kunnen ze
waarschijnlijk wonko afgevoerd via de regionde overslagstations voor wit- en bruingoed.
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4
4,1

Algemene bdeidsaspecten
Organisatie

4.1.1 Regie e» beleid
De gemeentelijke organisatie beeft zowel beleidsmatige als tritvoefeode taken bij de
afvalverwijdering. De uitvoerende taken kunnen worden uitbesteed, maar de gemeente blijft
dan de regie voeren. De verantwoordelijkheid voor het inzamelen van huishoudelijk afval is
wettelijk vastgelegd. De volgende taken zijn te onderscheiden:
• Inzamelen van huishoudelijk afval: zelf doen of (gedeehetijk) uitbesteden: zie hierna
• Regie van de uitvoerende taken bij het inzamelen
* Regie van de uitvoerende taken bij de verwerking
* Finandering
• Voorlichting over de afvalverwijdering
* Beleidsontwikkding
• Toezicht en handhaving
• Bevorderen van preventte
In dit hoofdstuk zijn deze taken en de bijbehorende beleidsaspecten beschreven.
4.1.2 boamefcfl zelf doen of aitbcsteden
Ved gemeenten hebben nog een dgen inzamddienst. Voord kleine gemeenten besteden het
inzamden vantanshoudelijkafvd uit private organisaties of gemeenschappelijke
overheidsorganisaties.
De situatie in de provincie Utrecht is op dh punt afwijkend van het landelijke bedd: er zijn
nauwelijks samenwerkingsorganisaties van gemeenten voor het mzamdeir
• Alleen Soest en Zdst hebben de gezamenlijke dienst RMN (Reimgingsbedrijf Midden
Nederland). Amersfoort heeft het inzamelen uitbesteed aan het overbddsbedrijf ROVA
* De volgende gemeent» hebben een eigen dienst: Baarn, Breukden, Bunschoten,
Usselstein, Lopik, Nieuwegein, Rhenen, Utrecht, Veenendaal, Manen. De gemeente
Breukden is bezig met de overdracht van de inzameldienst aan een derde. De diensten
van Maarssen en Woerden zijn overgegaan naar AVR
* De overige gemeenten hebben ha inzamden uitbesteed aan SITA (Amerongen, Bunnik,
De Bilt, De Ronde Venen, Doorn, Driebergen-Rij senburg, Eemnes, Montfoort, Leusden,
Oudewater, Renswoude, Wijk bij Duurstede), Van Gansewinkel (Houten), WoKswinkd
(Maam, Leersum, Wondenberg) en aan ICOVA (Abcoude en Loenen),
Dit is de situatie dnd 2003. Door bet opnieuw aanbesteden van de inzamding zijn begin
2004 verschillende veranderingen opgetreden: De Bilt, Eemnes en Hout» rijn
overgegaan naar AVR
Ha uhbested» wil met zegg» dat de g»«ente in het geheel geen uitvoerende taken bij de
inzameling meer verzorgt Meestd beheert men zelf ha afvalaanbiedstation, en soms zamelt
men speciale afvalstromen nog zdf in.
4

^ Een overzkht pes gemeente is te vinden in de bijlagen van ha AO(>ï^ïioTt AfraUtoffèdïefBui^ 2002.
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4.13 Samenwerking nut andere organisatks
Bij hel inzamelen en verwerken van afvalstoffen wordt met allean uitbesteed, maar ook vaak
samengewerkt
De samenwerking van de Utrechtse gemeenten in de AVU bij de inzameling en verwerking U
al eerde genoemd,
Veel gemeenten werken samen met een kringloopbedrijf, dat soms zelfs het inzamelen van
textiel, grof afval en wit- en bruingoed voor de gemeente verzorgt.
Het is mogelijk om het afvalaanbiedstation samen met naburige gemeenten te exploiteren.
-

af van de afvalstromen
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4*2,1 Monitoring
De hoeveelheden afVal in de gemeenten worden landelijk jaarlijks geïnventariseerd door het
CBS via de enquête van gemeentewege ingezameld afval. Het AOO brengt op basis van deze
gegevens jaarlijks een monhoringrapportage* uit, waarin de ontwikkeling per afvalstroom is
beschreven.
Voor de gemeentel in Utrecht biedt definancideadministratie van de verwerking via AVU
een belangrijk deel van de informatie. Het gaat om:
- Restafval en grof huishoudelijk afral voor verbranden
- GFT-afval voor composteren
- Glas
- Papier voor deelnemers aan de AVU-papierregeling
- Wit-en bruingoed
- Medicijnen en injectienaald»
- en om metalen, bouw- en sloopafval, grof tuinafval voor een ded van de gemeenten via
raamcontracten van AVU
AVU wil in de komende jaren naast de gegevens van definandëleadministratie voor de
gemeenten ook een bdddsgericfate rapportage opstellen.
De monitoring van andere afvalstromen moet in eerste instantie door de gemeenten
zelfstandig gebeuren. Zwakke punten daarin z&jn vaak de gegevens over papier en textiel, die
door inzamdende verenigingen en instellingen moa» worden vtfstrekt De gegevens over
wit- » bruingoed zijn de algelopen jaren met op gemeenteniveau geregistreerd, maar per 1
maart 2003 gebeurt dit wd.
Zowel de Wa nrilieubebeer als de Provinciale Milieuverordening verplicht» de gemeent»
tot ha verstrekken van informatie aan ha CBS. Ha CBS » ha AOO maken de gegevens
ook per individude gemeente bekend mak» op Interna. De monitoring van afvd stoffen
wordt landelijk algestemd in ha Platform Monitoring Afvd stoffen, waaraan de verschillende
overheidsorganisaties en het bedrijfsleven dednem»
3

4*Z2 Uitvoeren van sorteeranalyses in Utrecht via AVU
AVU laat jaarlijks in alle Utrechtse gemeenten sorteerandyses van ha restafvd uitvoer»
Deze analyses zijn voor ha eerst and 2000/begin 2001 uitgevoerd en worden van 2002 tot en
ma 2006jaarlijks herhadd. De resultat» geven inzicht in de samenstelling van ha restafvd

" Mcmitocmgrappor^se hdshoodelijk afval BesuHaten 2001, AOO 2003-16, AOO, Utrechtjurri 2003.
ffe- h f a ASfc
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en bieden een basis voor bet beoordden van de resultat» van het gescheld» inzamel».
AVU heeft over de uHkomst» eerder gerapporteerd**
Indeel n van het afvalbdddskeuzedocument is ingegaan op de resultat» voor de Gemeente
Woudenberg. De uitkomst» van de derde reeks van sorteeranalyses, die eind 2003 djn
uitgevoerd, djn daar ook in verwerkt.
3

De sorteeranalyses word» uitgevoerd volgens een landdijke richtlijn. Er wordt een
steekproef verzamdd van 40 minicontainers of 100 vuilniszakken. De inhoud wordt
uitgesorteerd in verschillendefracties:gft-afval, zeeflfractie, herbruikbaar papier en karton,
verpakkingsglas, textiel, wh- en bruingoed en klein chemisch afvd Per sorteerproef worden
ook bijzonderheden gerapporteerd.
37

43

Fi-^gffl» «fucten en aftrdstoffenhefllngMi

De gemeenten berekenen de kost» van het inzamel» » verwerk» van afvdstoffen door
naar de burger. Dat gebeurt via de afvdstoffenheffingen of via reimgingsrecht».
De heffingen geven een indruk van de kost», maar ook met meer dan e » indruk In de
praktijk word» er namelijk door de ganeenten verschillende kostenpost» in opgenomen,»
zijn er ook verschillen in hel dekkingspercentage. Er djn ook verschi 11» in serviceniveau »
in ha kwijtschddingspercentage.
De heffing geeft uiteraard wd aan wat de burger feitelijk moet betalen.
In ved gemeent» is de heffing afhankelijk van de grootte van bet huishoud» of van het
individude afvdaanbod (nia in de provinde Utrecht). In ha laatste gevd spreekt m » van
tariefdifferentiatie. Dit onderwerp is in de volgende paragraaf uitgewerkt.
Ha Afvd Overieg Orgaan publiceert jaarlijks e » overacht van de gemeentelijk heffingen en
van de ontwikkdingen daarin*. In de onderstaande tabel zijn de heffing» in de gemeent» in
Utrecht weergegev»:
3

SortecCTtal)^ Prcvmck Ut^
Provincie
Utrcdtf;''SoTtccranalyses m de pfoviim
qftgebractedoOT AWen de Provincie
Wrocht in de zoner van 2003; Sorteeranalyses in de [vovincie UUc^ - NqaarsmedDg 2002, Eunco BV in
opdracht vm AVU.
Met ingaHg van 2003 ook bratstof, bout, steeaadOig materiaal, metaal en zeeffractie< 20 ram.
Gemeentdqke afvalstoCEeoheffiiigen in 2003, AOO Utrecht, 2003-11.
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In deze paragraaf djn kengetallea voor de kosten van het inzamelen opgenomen. De
kengetallen moeten gemeenten helpen bij het maken van keuzes voor het bestek voor bet
aanbesteden. De informatie is getoetst bij de NVRD eo het AOO, die beide onderaoek hebben
gedaan naar de kosten van het inzamelen. AVU heeft de achterliggende informatie.
4.4.1 Kosten voor het inzamden van restafval en gft-afval ca andere afVabtromcn
Ala referentie dient het meest gebruikeljjkf inrflimfflffYfTTWTn'
• Wekelijks alternerend met mtmeotdamers: Voor het inzamden van restafvd en gft-afvd
is het meest gebruikelijke systeem het wekelijks dtemerend inzamden van restafvd en
gft-afvd met minicontainers van 240 of 140 liter. De kosten hiervan komen gemidddd uit
op bijna € 70 per aansluiting per jaar. De spretding hierin is groot: ongeveer ± 35%.
In vergelijking met dit systeem djn de kosten voor andere systemen:
• Bij wekelijks inzamelen van restafvd met zakken en om de twee weken gft-afvd met
minicontainers djn de kosten vergelijkbaar.
« Bij wekelijks inzamelen van restafvd en gft-afvd met minicontainers zijn de kosten
vijftig procent of meer hoger.
• Bij gebruik van duobakken, die eenmad pa week worden opgehaald, djn de kosten
gemiddeld 20% hoger.
« Bij gebruik van verzamdcontainers komen gemiddeld de kosten per aansluiting 20%
lager uh.
Bij deze gegevens moet worden bedacht dat de sprdding in de praktijk groter is dan de
onderlinge verschillen. Deze algemene uitspraken geven daardoor wd eenrichtingaan, maar
kunnen nia zomaar worden toegepast op een individude situatie.
De werkelijke kosten zijn o.a. afhankelijk van:
• De logistieke situatie
• De aangeboden hoeveelheden
• De aanbiedingspercentages voor de containers
• De leeftijdsopbouw van de inzamelaars i.v.m. arbo-nonnen
• De techniek bij ha inzamelen, bijvoorbedd ha gebruik van zijbeladers.
Om in een specifieke situatie echt inzicht te krijgen in de te verwachten kosten bij
verschillende systemen zd hiervoor offerte moeten worden gevraagd. Er zijn uiteraard ook
verschillen tussen de systemen in servicemveau ai in milieuresultaat, die bij ha vragen van
offerte mee zullen moeten spden.
Een aparte kostenpost zijn de mmicontainers. De aanschafkosten van een minicontaina zijn
drca è 25; de jaariijkse kostai circa € 3. Deze kosten zijn dus marginad.
4.4.2 Kosten voor ha inzamelen van de andere afvabtromen.
Belangrijke andere kostatposten voor ha inzamden zijn gemidddd pa aansluiting:
• Ophden grof huisafvd:
€ 9 per aansluiting
• Kosten voor oud papier en karton:
€8
• Kosten voor glas, textiel, kca:
€7
• Afvalaanbiedstation:
€ 15
Raag um Aass.
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Ook deze kosten varieren sterk; wel meer dan een factor 2 groter en kleiner.
4.4.3 Totaal aan Instem voor inzamelen
Ha totaal voor inzamden komt landelijk gemidddd uit op circa € 100 per aansluiting en per
jaar. Er is een grote spreiding in deze kosten; met€ 50 ds minimum en € 150 ds maximum.
4.4.4 btzamelkostefl per ton afvd
Er zijn grote verschillen in de kost» per ton voor bet inzamden van de vcrschilleiide
afvalcomponenten.
Gemiddelde kost» voor het inzamden zijn landelijk bij benadering:
Tabel: Gemiddelde irmonelkpstenper
ftgivoor verscfnllende
afmi^romen.
Gemidddde iazainelkostcn
per ton in€
Cmnponent
Restafvd
65
125
Gft-afvd
Groftaisafvd
125
Ojd papier » karton
55
45
Glas
Textiel
100
Kca
1250
De vaschill» tussen gemeent» zijn ook hier weer groot Zeker een factor 2 voor restafval,
grofhuisvuil en gft-afval, waarvoor de ingezamdde hoeveelhed» per aansluiting sterk
variëren. En van een factor 2 hoger tot bijna niets (enkde euro's) voor component» met e »
positieve opbrengst (papier, glas, textiel). Voor kca zijn de variaties nog groter.
Bij deze inzamelkost» per ton moa word» bedacht, dat het voor e » groot ded vaste kost»
betreft. Minda geschdd» inzamel» zd meestd nia leid» tot minder k o s t » , » daardoor
de inzamelkosten per ton verhogert
Opvallend zijn uiteraard wd de hoge inzamelkost» per ton voor klein chemisch afcd. Dat is
echta volgens verwachting.

4,5,1 Algemeen en landelijk beleid
Bij tariefdifferentiatie (diftar) betaalt de burger naar mate van de aangebod» hoeveelhdd
afral Dit wordt bijvoorbedd bepadd door ha aangebod» afvd te weg» of af te reken» op
basis van ha aantd keren dat e » huishoud» afvd voor inzameling aanbiedL
Op deze wijze word» huishoudens gestimuleerd om minda restafvd aan te bied» Dh kan
word» bereikt door preventie of door ha afvd baer te schdden.
In de onderstaande tabel is een overzicht gegev» van de verschillende system» voor
tarieidi fferenttati e:
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Tabel: Systemen van tmiefiSffererttiatie en ikassmg
toep door gemeenten in 2003
Systeem toriefdiflereiilUde
Aantal gemeenten met het svsteem
- naar volume van de container
32
- naar volume enfrequentievan aanbieden
54
12
- dure zak
• dure zak + personen
8
2
• dure zak + volume of frequentie
20
- naar gewicht
- naar Rewkht enfrequentievan aanbieden
2
4
-andere criteria
134
Totaal aantal gemeenten met tariefdifferentiatie
Onderzode laat zien dat de invoering van diftar gepaard gaat met een significante
vermindering van bet aanbod aan restafval en een beter scheidingsgedrag.
Het is echter niet bekend wat daarbij de invloed is van het vaak gelijktijdig met diftar
invoeren of verbeteren van een system van gescheiden inzameling of bet gelijktijdig inzetten
van instrument» als communicatie. Een diftarsysteem kan namelijk niet goed functioneren
zonder uitstekende voondeningen voor het gescheiden aanbieden van afvalstromen. Het is
ook met goed vast te stellen in hoeverre ongewenst ontwijkgedrag de oorzaak is van de
vermindering van het restafval. Hierbij moet word» gedacht aan afvahoerisme (het elders
aanbied» van afval) »illegale dumpingen.
Bij het invoer» van diftar moet steeds goed word» bezien wat de mogelijke voor-»
nadel» zijn. Omdat de locale omstandigheden daarbij bepalend zijn, wordt in het Landelijk
AfValbebeerplan geen algemeen advies over het invoa» van diftar gegev» De gemeent»
moet» de voor- » nadelen afwegen en zdf e » beslissing over diftar nemen.
Diftar is voord te overweg» ds er nog grote verbeteringen in de scheidingsresultat» nodig
zijn, en er de berddheid is om bet invoeringstraject met voorlichting » verdere maatregd»
voor gescheiden inzamel» te ondersteunen. Daarnaast spelen politieke afwegingen bij het
thema "de vervuiler betaalt".
In het dgeme» kiez» voord kleine, landdijke gemeent» met e » homogeen
woningbestand voor diftar. Bij hoogbouw is diftar door bet gebruik van gezamenlijke
voorzi»ing» moeilijker te realiseren.
Landelijk gezien pass» 27% van de gemeent» e » diftarsysteem toe. Het zijn voord kleine
geme»ten, waardoor bet aantd huishouders met diftar ma 19% e » stuk lager uitkomt.
Inde landdijke praktijk ïs geblek» dat het niet aantrekkelijk is om de kost» volledig
afhankelijk te stdl» van de aangebod» hoevedheid Als meer dan € 0,10 per kg wordt
berekend, Iddt dit tot ontwgkgedrag en illegad dumpen. Het kan ook leid» tot
verontrdnigmg van de gescheiden ingezamdde stromen.
Tariefdifferentiatie maakt het noodzakdijk om ook voor het aanlever» op het
afvdaanbiedstation kost» in rekening te brengea Dat kan ook weer leid» tot dump» en
ontwijkgedrag.
Zowel het AOO ds de NVRD zullen begin 2004 nieuwe overzicht» van tariefdifferentiatie
uitbrengen.
4.5.2 Geen diftar in Utrecht
In de provincie Utrecht is diftar regelmatig in discussie geweest. AVU heeft in september
2000 e » notitie uitgebracht over de stand van zaken. In opdracht van de provincie, AVU, »
R = Afe A Ë t
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de ^rneeDten Houten, Lopik, Momfoort, Ubeclil m Usselstein heeft KPMG BEA in 1998
e » "quick scan* uitgevoerd naar de haalbaarlieid van diftar in de betrokken gemeenten Op
basis van dh rapport is destijds besloten om nia met verder oodercodk naar diftar door te
gaan. De argumenten waren:
• Het bleek nia mogelijk om voor minda dan f25 per jaar aan extra kosten per luisbouden
diftar naar gewicht of volume/frequentie in te voeren
• Betwijfeld werd of op dat moment ma diftar voldoende milieurendement kon worden
bereikt, gela op de reeds aanwezige vooraeningen voor gescheidai inzameling en de
behaalde resultaten- Dh mede in relatie tot de mogelijkheid om de kost» terug te
verdienen door de burger.
Sinds 1998 is de situatie, wanneer ba gaat om gescheiden inzameling in de provincie,
gemiddeld genomen, alleen maar vabetad.
In de provincie Utrecht past geen enkele gemeente diftar toe *, In veel gemeent» is de
beffing wel afhankelijk van de omvang van ha huishouden, waarmee voor e » deel wordt
voldaan aan ha principe "de vervuiler betaalt". De heffing is echter nia afhankelijk van ha
individuele aanbod. Deze benadering wordt daarom nia tot diftar gerekend.
1

3

4^3

Kosten voor bet invoeren van tariefdiffer»riatie

H a invoer» van tariefdifferentiatie maakt extra voorziening» en kost» bij ha inzamelen
noodzakdijk. Deze kost» m o a » word» afgewog» t e g » mogelijke besparing» door ha
verwerk» v » minder afval. De kost» zijn stak afhankelijk van de syste»ikeuze voor
diftar. H a gaat om:
• Aanbrengen van chips en d o t » op minicontainers
• Aanpass» van verzamelcontainers: toegangssystemen, pasjes
• Aanpassing» » registratiesystem» op huisvuilwageus
• Registratiesystem»
• Extra factureren
• Extra voorlichting
De kost» hiervan bedragen circa € 20 tot € 25 per aansluiting » per jaar. Om dh terug te
verdienen moa er drca 25% minder restafvd en gft-afvd ter verwerking word» aangeboden.
4.6

Vonrltehting

Vooriicbting is een belangrijk instrument voor ha ondersteun» van de afvalinzameling.
Bijna alle gemeent» g e v » e » afValkalender uk, die huis-aan-huis wortft verspreid, Op de
kdender wordt aaogegev» wanneer de afvdstoft» word» opgehadd » hoe en waar
afvalstoff» kunn» word» ingeleverd,
Deze informatie is meestd ook te vinden op de website van de gemeente.
Veel gemeent» g e v » ook vooriicbting via rubriek» in advertentieblad» » dagbladen, of
in een e i g » voorlichtingskranL
Soms is de aanpak van voorlichting uitgewerkt in e » communicatieplan.
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Toezicht €Ö handhaving vormen bet sluitstuk van dc afvalinzamding. De noodzaak en de
omvang lijken stede afhankelijk van de uitgangssituatie in de gemeente.
4*8 Prtvgnfo
Bij het bevorderen van afvalpreventie hebben de njksovefhdd en de producenten de
belangrijkste rol.
De producenten dienen hun producten en productieprocessen kritisch doorte lichten en aan te
passen op afvdaspectea De rijksoverhdd bevordert dh door met producenten convenanten af
te sluiten over de aanpak van het afval, en kwditatieve en kwantitatieve preventie af te
Ha afvalstoffenbddd is in dgemene zin gmcht op het bevorderen van preventie en
hergebruik. De ingestdde heffingen op het storten van herbruikbaar of vefbiandbaar afvd*
bevorderen via het prijsmecbanisnie niet dleen bet hergebruik, maar ook de preventie van
afvd.
Beleidsmatig is een probleem dat preventie niet goed te meten is. In ha Landdijk
Afvalbeheaplan is preventie daarom vertaald naar ha streven om de ontwikkding van ha
afvalaanbod te ontkoppden van de economische grod
De pFocentude grod van ha huishoudelijk afvd was in de periode 1985-2000 groter dan de
economische grod. Consumenten worden daardoor ds doelgroep voor preventie steeds
belangrijka. De rol van de overhedai daarbij mod nog worden uitgewerkt. Dat gebeurt door
de uitvoering van ba programma "Ma preventie naar duurzaam ondernemen; een programma
voor en door ovefbeden 2001 -2005". Andere activrteiten voor preventie vloden voort uit ha
"Stimuleringsprogramma aJValschdding en afvdpreventie van huishoudelijk afvd" (STAP).
Hoewd preventie beleidsmatig en wettelijk de hoogste voorkeur heeft binnen ba
afvalstofïenbddd, blijkt dh in de praktijk op gemeentelijk niveau moeilijk te concretiseren.
De rol van de gemeente ligt voord bij voorlichting en educatie, en ha stimuleren van
afvalschdding en preventie bij bedrijven via ba vaienen van vergunningen.

* Dc heffing op het aortqi van brandbaar afral is pgljamtm 2002 € 75 p g ^ EcotwitWkenmgliMf^iiBdat
dc htf^ng ha schcidB va" gfocr*?" ™ cc tcficbunkpifle^ipn ggnfagtflTter* dwlfinancicdocflr Kan
behmmereiL
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