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1.

Inleiding

1.1.

Aanleiding

In de gemeenteraad is in de zomer van 2011 de meerjaren keuzenota besproken. Hier is
gediscussieerd over de toekomstige afvalinzameling en het realiseren van
besparingsmogelijkheden. Op basis van deze discussie heeft de raad het college opdracht
gegeven de besparingsmogelijkheden te onderzoeken. Het college heeft dit toegezegd middels
een Nota afvalinzameling Valkenswaard. Met deze toezegging wordt onder meer ook invulling
gegeven aan onderdelen van het Milieubeleidsplan 2011-2013 en het coalitieprogramma 20102014 en de acties die daarin genoemd zijn.
In deze nota is de koers voor de komende jaren beschreven die de gemeente Valkenswaard op
het gebied van de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen zal varen. Er is gebruik gemaakt van
de zogeheten afvaldriehoek Milieu – Kosten – Service (Figuur 1). De afvaldriehoek fungeert als
een kapstok waarmee de huidige en de toekomstige afvalinzameling kan worden beoordeeld.
Milieu
Gescheiden inzameling

Huisvuilinzameling

Kosten

Service en draagvlak

Sluitende begroting

Wensen burger

Figuur 1 Afvaldriehoek

Bij het formuleren van nieuw beleid wordt gestreefd naar een optimum in deze afvaldriehoek.
Daarbij spelen de volgende vragen een rol:
• Milieu: is de afvalinzameling doeltreffend?
• Kosten: is de afvalinzameling doelmatig?
• Service: is de afvalinzameling dienstverlenend?

1.2.

Het coalitieprogramma

In het coalitieprogramma 2010-2014 is opgenomen dat in de coalitieperiode de inzameling van
afvalstoffen beduidend milieuvriendelijker zal worden en met name de inzameling van
kunststoffen sterk gestimuleerd zal worden. Dit coalitiepunt wordt in deze nota binnen de
afvaldriehoek onder “milieu” meegenomen.

1.3.

Relatie met andere beleidsterreinen

Het afvalstoffenbeleid staat niet op zich zelf, het kan (moet) ook een bijdrage leveren aan de
doelstellingen van andere beleidsthema’s, met name op het gebied van het milieubeleid. Het
milieubeleid van de gemeente Valkenswaard voor de periode 2011-2013 is vastgelegd in het
milieubeleidsplan. Voor elk taakveld binnen de gemeente is een aantal taakstellingen
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geformuleerd. De taakstellingen uit het milieubeleidsplan die belangrijk zijn voor de
afvalinzameling, betreffen:
T21
T28
T29
T31

Energie besparen bij mobiliteit (gemeentelijk wagenpark).
Duurzaam inkopen implementeren.
Cradle to cradle als inspiratiebron gebruiken bij duurzaam inkopen.
De normen voor de hoeveelheid gescheiden ingezameld huishoudelijk afval uit het LAP2
halen (totaal 60% bron/nascheiding van het huishoudelijk afval).

Samengevat biedt taakstelling T31 een kader voor het op te stellen afvalbeleid, waarbij de
taakstellingen T21, T28 en T29 meer betrekking hebben op de uitvoering van het te formuleren
afvalbeleid. Naast het milieubeleidsplan is ook in het luchtkwaliteitplan Valkenswaard en Waalre
2009 – 2014 een doelstelling opgenomen die van invloed is op de uitvoering van het afvalbeleid.
De doelstelling uit het luchtkwaliteitplan en de taakstellingen T21, T28 en T29 uit
milieubeleidsplan zijn nader in 5.2 toegelicht. De taakstelling T31 die kaderstellend is voor het op
te stellen afvalbeleid is hieronder nader toegelicht.
Onder T31 is in het milieubeleidsplan als actie geformuleerd dat voor het behalen van de
doelstellingen uit het LAP2 er een afvalbeleidsplan 2011-2020 opgesteld en uitgevoerd moet
worden. Zoals reeds beschreven, geeft de onderhavige nota hier invulling aan. Ook wordt in het
milieubeleidsplan onder T31 aangegeven dat de gemeente in de periode 2011-2013 actief
voorlichting blijft geven over het onderwerp huishoudelijke afvalstoffen en naast de praktische
voorlichting over 'wat, waarom, wanneer', ook regelmatig de bereikte resultaten in de plaatselijke
bladen zal publiceren. Tot slot beschrijft het milieubeleidsplan onder T31 als actie dat in het
weekend het zwerfafval in het centrum verwijderd zal worden.

1.4.

Doelstellingen afvalbeleid

Op basis van de raadsopdracht, het coalitieprogramma en de reeds aanwezige kaders vanuit
aangrenzende beleidsterreinen, worden de volgende doelstellingen voor het afvalbeleid
geformuleerd:
Milieu

Kosten
Service

1. het realiseren van de landelijke doelstellingen voor afvalscheiding (LAP2);
2. het beduidend milieuvriendelijker maken van de afvalinzameling en met name
het stimuleren van de inzameling van kunststofverpakkingen (KFF+);
3. het realiseren van een kostenbesparing in de afvalinzameling en daarmee ook
een kostenbesparing richting de burger;
4. het realiseren van bovenstaande zonder daarbij tekort te doen aan het
serviceniveau voor de burger.

Voorliggende beleidsnota geeft verderop antwoord op de (kwalitatieve) invulling van deze
doelstellingen. De nota geeft een onderbouwde afweging op welke wijze de gemeente
Valkenswaard invulling wil geven aan deze vier doelstellingen en beschrijft hoe de gemeente de
toekomstige afvalinzameling vorm gaat geven. Daarbij zullen door de gemeente duidelijke keuzes
worden gemaakt in wat zij belangrijk vindt en waar zij prioriteit aan geeft. Immers zal een optimum
moeten worden gezocht binnen de afvaldriehoek voor wat betreft de aspecten milieu, kosten en
service. In het geval bijvoorbeeld door een hoog serviceniveau hoge kosten worden veroorzaakt,
zal een politieke keuze moeten worden gemaakt wat wenselijk is. Een andere politieke keuze is
welke kosten nog acceptabel zijn voor de gemeente Valkenswaard om de LAP2 doelstelling ten
aanzien van afvalscheiding en hergebruik te halen.
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In een themasessie met de raad is
op 15 december 2011 een
toelichting gegeven hoe de
gemeente presteert op het gebied
van milieu, kosten en service en zijn
verbetermogelijkheden aangegeven.

1.5.

Werkwijze

Allereerst worden in hoofdstuk 2 een aantal relevante kaders voor het te formuleren afvalbeleid
beschreven, te weten de beleidsmatige en juridische kaders. Er moet hierbij gedacht worden aan
wet- en regelgeving (internationaal en nationaal), landelijk beleid, relevante ontwikkelingen op het
gebied van afvalinzameling en vigerende contracten, samenwerkingsverbanden en/of afspraken.
Vervolgens is in hoofdstuk 3 de huidige stand van zaken van de afvalinzameling in Valkenswaard
weergegeven. Hier wordt aan de hand van de afvaldriehoek Milieu – Kosten – Service antwoord
gegeven op de vraag “Hoe doen we het nu?”.
Vanuit de gestelde doelstellingen, de relevante kaders en de huidige situatie kan richting worden
bepaald. In hoofdstuk 4 wordt deze richting vertaald in drie mogelijke beleidsrichtingen voor de
toekomstige afvalinzameling in Valkenswaard. De beleidsrichtingen worden ook beschreven en
beoordeeld aan de hand van de afvaldriehoek.
Tot slot wordt in hoofdstuk 5 de door de raad gekozen beleidsrichting uitgewerkt in de vorm van
een pakket aan maatregelen en acties. Dit vormt het toekomstige afvalbeleid voor de periode
2012-2020.

1.6.

Reikwijdte en afbakening beleidsplan

In lijn met de taakstelling T31 in het milieubeleidsplan is de nota opgesteld voor de periode 20112020. De nota bevat een visie op de inzameling huishoudelijke afvalstoffen tot 2020. Omdat de
ontwikkelingen ten aanzien van afvalscheiding en –inzameling snel gaan is de concrete uitwerking
van het beleid opgesteld voor de periode 2012 tot 2017. Rond 2015 wordt de raad geïnformeerd
welke koers vanaf 2017 ingezet zal worden. Waar nodig wordt de raad eerder geïnformeerd.
Deze nota heeft betrekking op de inzameling van huis-aan-huisinzameling van afvalstoffen,
waarbij daaraan gerelateerd zwerfafval wordt meegenomen. De optimalisatie van de inzameling
van huishoudelijke afvalstoffen op de milieustraat wordt in het traject van de milieustraat
meegenomen, waarbij wordt opgemerkt dat verbetermogelijkheden nagenoeg zijn benut
(scheidingsrendement van circa 95% en daarmee top 5 van Nederland). Verder vallen zaken als
de verwerking van huishoudelijke afvalstoffen (bijv. in een biomassacentrale), de inzameling van
afval dat ontstaat in de openbare ruimte (zoals afval in openbare prullenbakken en afval op straat
na het uitgaansleven) onder andere beleidsterreinen en worden deze niet in de voorliggende nota
meegenomen. In de praktijk zal gewaakt worden voor de integraliteit tussen al deze onderwerpen
door middel van interne gemeentelijke afstemming. Verder zijn bedrijfsafvalstoffen ook niet in
deze nota meegenomen. De gemeente Valkenswaard heeft hierin ook geen wettelijke taak.

Maart 2012 - projectnummer 501860

10

Nota inzameling huishoudelijke afvalstoffen

2.

Beleidsmatige en juridische kaders

De randvoorwaarden voor het op te stellen beleid voor de inzameling van huishoudelijke
afvalstoffen voor de komende jaren wordt gevormd door beleidsmatige en juridische kaders. Deze
kaders betreffen de (internationale) wet- en regelgeving, het landelijke beleid, regionale
ontwikkelingen op het gebied van afvalinzameling en de lopende contracten,
samenwerkingsverbanden en afspraken op het gebied van afvalinzameling en –verwerking.

2.1.

Internationale regelgeving

Internationale regelgeving op het gebied van afvalinzameling en –verwerking is vastgelegd in de
Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen (KRA). De (herziene) Europese Kaderrichtlijn d.d. 19
november 2008 is recentelijk in de Wet milieubeheer (Wm) geïmplementeerd.1 De Europese
Kaderrichtlijn heeft er toe geleid dat hergebruik van producten en een nieuwe categorie
voorbereiden voor hergebruik een grotere prioriteit krijgen.2 De richtlijn vereist namelijk dat
lidstaten passende maatregelen nemen om hergebruik van producten en het voorbereiden van
hergebruik te stimuleren. Speciale aandacht wordt er besteed aan hergebruik- en
reparatienetwerken (Memorie van Toelichting kamerstuk, 32392, artikel 3.3).

2.2.

Landelijke wet- en regelgeving

De landelijke wet- en regelgeving die van toepassing is op de inzameling van huishoudelijke
afvalstoffen staat beschreven in het hoofdstuk Afvalstoffen van de Wm en de bijbehorende
uitvoeringsbesluiten. Hierin zijn zaken geregeld als: landelijk afvalbeheerplan (zie § 2.3),
voorkeursvolgorde voor afvalverwijdering, zorgplicht, afvalstoffenverordening en
afvalstoffenheffing. De betreffende wetsartikelen zijn in 5.2 uitgebreid toegelicht.
De hoofdpunten uit de wetsartikelen die betrekking hebben op de gemeentelijke taken ten aanzien
van de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen zijn hieronder weergegeven.
Voorkeursvolgorde
Bij het formuleren en vaststellen van het gemeentelijke beleid dient de gemeente rekening te
houden met een bepaalde voorkeursvolgorde voor de afvalverwijdering, de zogenaamde ‘Ladder
van Lansink’. Als gevolg van de recente aanpassingen in de Wm is de (nieuwe)
3,4
voorkeursvolgorde als volgt:
a. Preventie;
b. Voorbereiden hergebruik;
c. Recycling;
1

Implementatie omvatte wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet belastingen op
milieugrondslag en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de implementatie van
richtlijn nr. 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19
november 2008 betreffende afvalstoffen en intrekking van een aantal richtlijnen (PbEU L 312)
(Implementatiewet EG-kaderrichtlijn afvalstoffen). In de recente aanpassing van de Wm (3
februari 2011) is de nieuwe categorie ‘voorbereiden voor hergebruik’ ook overgenomen.
2
In de richtlijn wordt een nieuwe categorie van handelingen met afval gedefinieerd, te weten
“voorbereiding voor hergebruik”. Hieronder wordt verstaan het controleren, schoonmaken of
repareren van afvalstoffen waarbij deze klaar worden gemaakt voor hergebruik, zonder dat er een
verdere voorbehandeling nodig is. De werking van de oude richtlijn veroorzaakte onnodige
belemmeringen voor deze afvalstoffen die eenvoudig weer een nuttige toepassing kunnen krijgen.
3
Artikel 10.4 Wet milieubeheer (nieuw).
4
De terminologie en accenten zijn anders verwoord in de oude Wm.
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d. Andere nuttige toepassing, waaronder energieterugwinning;
e. Veilige verwijdering.
Bij het opstellen van beleid of het nemen van maatregelen zal met deze voorkeursvolgorde
rekening gehouden moeten worden.
Zorgplicht
De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor wat betreft het huishoudelijk afval. Dit houdt het
volgende in.
• Gemeenten hebben de zorg voor een doelmatige verwijdering van huishoudelijke
afvalstoffen en het afval uit de eigen bedrijfsvoering.
• Gemeenten hebben de plicht om wekelijks het huishoudelijke afval en het (gescheiden
aangeboden) GFT-afval bij elk perceel in te zamelen. De gemeenten kunnen, in het
belang van een doelmatige verwijdering, bij verordening afwijken van de inzamelplicht per
perceel en/of de wekelijkse inzamelfrequentie. De gemeenten hebben op grond van de
Wm (binnen bepaalde randvoorwaarden) de ruimte om 'nabij de percelen' in te zamelen,
in plaats van 'bij elk perceel'. Tevens hebben gemeenten de mogelijkheid om in het
belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen een deel van hun
grondgebied uit te zonderen van gescheiden inzameling van GFT-afval.
• Gemeenten zijn vrij in het kiezen van inzamelmethoden (vaak combinatie van haal- en/of
brengsystemen).
• Gemeenten hebben de plicht om grof huishoudelijk afval bij elk perceel (zonder minimale
frequentie) in te zamelen en de plicht om een brengvoorziening beschikbaar te stellen. De
brengvoorzieningen (milieustraten of -stations) kunnen opgezet worden in samenwerking
met andere gemeenten.
• Gemeenten kunnen de inzameling zelf organiseren of de inzameling uitbesteden. Hoe de
afvalinzameling ook plaatsvindt, de gemeente blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de
wijze waarop de wettelijke zorgplicht wordt uitgevoerd.
Afvalstoffenverordening
In de afvalstoffenverordening dienen gemeenten regels vast te stellen met betrekking tot de
(gescheiden) inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. Het betreft hier het aanwijzen van een
inzameldienst, de inzamelfrequentie of wijze van aanbieden. Bij het opstellen van de verordening
dient de gemeente rekening te houden met het LAP en met haar eigen gemeentelijk
milieuprogramma of het gemeentelijk milieubeleidsplan. Verder moet de gemeente zorgen voor
een effectieve handhaving van de regels uit de afvalstoffenverordening.
Afvalstoffenheffing
De kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan het beheer van huishoudelijke afvalstoffen
(inzameling, transport, verwerking) kan de gemeente via de afvalstoffenheffing in rekening
brengen bij de huishoudens waarvoor de huishoudelijke afvalstoffen ingezameld worden.

2.3.

Landelijk beleid

Het landelijk beleid voor afvalbeheer in Nederland is vastgelegd in het Landelijk Afvalbeheerplan
(LAP). Het LAP bevat de hoofdlijnen van het beleid voor afvalbeheer en preventie. Vanuit de Wet
milieubeheer is de Minister van Infrastructuur en Milieu (voorheen VROM) verplicht om eens in de
vier jaar een LAP op te stellen. Het huidige LAP (genaamd: LAP2) heeft een looptijd van 2009 tot
en met 2015, met een doorkijk naar 2021. Centraal in het LAP2 staat de omslag van het huidige
afvalstoffenbeleid naar een materiaalketenbeleid (zie verder § 2.4).
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In het LAP2 is als doelstelling opgenomen dat maximaal 40% van het huishoudelijke afval
(inclusief grof huishoudelijk afval) verbrand of gestort mag worden. Dit betekent dat tenminste
60% van het huishoudelijke afval nuttige toepassing dient te hebben in de vorm van scheiding aan
de bron en/of nascheiding. Hoe de gemeente deze 60% realiseert is in LAP2 niet voorgeschreven.
Gemeenten zijn verplicht bij de uitoefening van bevoegdheden met betrekking tot afvalstoffen
rekening te houden met het vigerende LAP.

2.4.

Landelijke en regionale ontwikkelingen

De tijd dat afval gezien werd als een onvermijdelijk bijproduct van onze productie en consumptie
ligt voor een belangrijk deel achter ons. Steeds meer zal men zich moeten realiseren dat met afval
behalve kostbare en schaarser wordende grondstoffen ook energie verloren gaat.
In het LAP2 staat daarom ook de omslag van het huidige afvalstoffenbeleid naar een
materiaalketenbeleid centraal. In het verleden heeft het afvalbeleid zich vooral gericht op de
eindfase van materiaalketens, het afvalstadium. De meest effectieve stappen in de richting van
een duurzaam materiaalgebruik zijn te realiseren vanuit het perspectief van de hele
materiaalketen. Daarnaast biedt deze benadering ook interessante economische kansen voor
innovatie, kostenbesparing en werkgelegenheid.
Verdergaande afvalscheiding zal uiteindelijk leiden tot de “afvalloze gemeente”. In de afvalloze
gemeente is er geen plaats voor verbranden, storten en het ‘traditionele’ hergebruik. Alle stoffen
waarvan de burger zich wil ontdoen komen in een biologische kringloop (energieopwekking,
bodemverbetering) of technische kringloop (product- en materiaalhergebruik) terecht.
Alle materialen waarvan een inwoner zich ontdoet komen terecht in een biologische kringloop
(energieopwekking, bodemverbetering) of in een technische kringloop waarin
materialen/voorwerpen worden hergebruikt, bij voorkeur op hetzelfde toepassingsniveau. Een en
ander is in onderstaand figuur geïllustreerd.

400
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Figuur 2 De weg naar een afvalloze samenleving

Ook in de SRE-regio wordt reeds toegewerkt naar een afvalloze samenleving. De
materiaaltransitie die nodig is om dit te bereiken, is gericht op het sluiten van kringlopen op
lokaal/regionaal niveau. Er wordt ingezet op een wisseling van perspectief: niet langer moet het
gaan om afval dat wordt aangeboden, maar om (schaarse) grondstoffen waarnaar vraag is.
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De visie binnen deze materiaaltransitie is, dat uiterlijk in 2040 geen huishoudelijk restafval meer
ontstaat in de regio Eindhoven en dat alle vrijkomende materialen – bij voorkeur – binnen de regio
hoogwaardig worden toegepast als grondstof voor nieuwe producten. Voor de huishoudelijke
afvalinzameling betekent dit leven zonder grijze container. De gemeente Valkenswaard
onderschrijft deze visie.
In het kader van deze visie heeft het afgelopen jaar de eerste pilot in de gemeente Cranendonck
plaatsgevonden. In de komende jaren is de verwachting dat ook andere SRE gemeenten
innovatieve inzamelsystemen gaan beproeven. Ook elders in het land wordt met innovatieve
inzamelsystemen geëxperimenteerd.

2.5.

Huidige contracten, samenwerking en afspraken

Voor de afvalinzameling en –verwerking heeft de gemeente Valkenswaard contracten en/of
afspraken met andere partijen lopen. In § 2.5.1 wordt ingegaan op de afvalinzameling en in
§ 2.5.2. worden de contracten ten aanzien van de afvalverwerking beschreven. In Bijlage 3 is een
overzicht van alle dienstverlenende partners en de looptijd van de contracten opgenomen.
2.5.1.

Afvalinzameling
CURE
Het openbaar lichaam Centrum Uitvoering Reinigingstaken Eindhoven en omgeving (hierna:
CURE) verzorgt de afvalstoffeninzameling voor de gemeente Valkenswaard. CURE betreft een
samenwerking tussen de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Valkenswaard en Van
Gansewinkel Overheidsdiensten op basis van een gemeenschappelijke regeling (GR). De
gemeente Valkenswaard maakt sinds 1 januari 2002 deel uit van CURE.

Activiteiten die door CURE voor de gemeente Valkenswaard worden uitgevoerd, zijn vastgelegd in
een bestek. Dit bestek wordt – indien nodig – jaarlijks aangepast. Jaarlijks wordt een jaarwerkplan
voorgelegd aan het bestuur. Dit jaarwerkplan bevat doelstellingen die de individuele gemeenten
en CURE willen bereiken in het volgende of de daarop volgende jaren. In het geval een nieuwe
doelstelling noodzakelijk is, zal deze opgenomen worden in het bestek. Doelstellingen in het
jaarwerkplan gaan veel verder dan concrete uitvoeringstaken. Hierbij moet gedacht worden aan
bijvoorbeeld het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, duurzaamheid, CO2problematiek, advisering in beleidszaken, ISO certificeringen, kwaliteitsaspecten enz..
Voor de gemeente Valkenswaard verzorgt CURE o.m.:
• de huis aan huisinzameling van huishoudelijk afval, waaronder restafval en groente, fruiten tuinafval (GFT));
• het (laten) ledigen van diverse containers in het openbare gebied;
• het containerbeheer;
• de klachtenservice (op basis van een eigen klachtenregeling).
Per 1 januari 2011 heeft CURE de facilitaire taken (beheer en exploitatie milieustraat, OPK, Glas
en KCA) van Attero overgenomen. Het betrof een één op één ‘overname’ van het raamcontract
Attero met uitzondering van de kapitaalslasten (o.a. groot onderhoud gebouw).
Op 31 december 2013 loopt de huidige CURE-overeenkomst af. De huidige juridische entiteit van
CURE waarbij een private partij zelf door de overheid gekozen is, is vanuit aanbestedingsrecht
minder wenselijk. Overheden moeten namelijk veel transparanter zijn in de selectie van een
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private partij in een GR, die middels een aanbesteding moet plaatsvinden. Het aflopen van de
CURE-overeenkomst en de invulling hiervan na 31 december 2013 vindt in een separaat traject
plaats en wordt derhalve niet in deze nota meegenomen. De raad wordt hierover geïnformeerd via
het separate traject. Zaken die van invloed zijn op het afvalbeleid worden integraal meegenomen.
Verenigingen
CURE is verantwoordelijk voor de inzameling van oud papier en karton (OPK). De inzameling
wordt echter uitgevoerd door de firma Box en de inzet van vrijwilligers van zes lokale
verenigingen. De verenigingen bezitten een inzamelvergunning om het oud papier te mogen
inzamelen. De verenigingen krijgen circa 2,7 eurocent per kilogram voor hun dienstverlening.
Textielinzameling
De textielinzameling is via lopende afspraken geregeld met Kringloopbedrijf Het Goed, Reshare
en Stichting 68.
Kringloopbedrijf
De gemeente Valkenswaard en kringloopbedrijf het Goed hebben sinds 1 maart 2002 een
overeenkomst betreffende de inzameling en verwerking van producthergebruik grof huishoudelijk
afval bij particuliere huishoudens in de gemeente Valkenswaard. De gemeente betaalt een vaste
(geïndexeerde) vergoeding op basis van het aantal gemeentelijke aansluitingen. Er is een
hergebruik percentage afgesproken van 75% van alle huisraad die bij het kringloopbedrijf
binnenkomt.
Overige partijen
Naast de reeds genoemde partijen voert een aantal andere partijen in opdracht van CURE diverse
werkzaamheden uit. Hierbij moet gedacht worden aan de firma’s Box (OPK) en Van Gansewinkel
(KCA). Verder verzorgt Ergon in opdracht van de gemeente Valkenswaard de inzameling van het
grof huishoudelijk afval op afroep.
2.5.2.

Afvalverwerking
Attero
Voor de verwerking van het (grof) huishoudelijk restafval heeft de gemeente Valkenswaard via het
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) de ‘Overeenkomst inzake het aanleveren en
verwerken van brandbaar afval c.a.’ met Attero gesloten. Met de overeenkomst verplicht de
gemeente zich al het (grof) huishoudelijk restafval dat wordt ingezameld (i.e. het huis-aan-huis
ingezamelde HRA en het via de milieustraat ingezamelde GHA) aan Attero te leveren en dat nietgescheiden afval niet alsnog wordt gescheiden. Dit voor de duur van de
verwerkingsovereenkomst die Attero heeft gesloten met de afvalverbrandinginrichting AZN (i.e. in
ieder geval tot 1 februari 2017). De overeenkomst met betrekking tot restafval betekent dat tot 1
februari 2017 nascheiding van (grof) huishoudelijk restafval géén mogelijkheid is om op die
manier de hoeveelheid definitief te verwijderen afval te verminderen. Preventie en verdergaande
afvalscheiding zijn dat wel.

Voor de verwerking van het GFT-afval heeft de gemeente Valkenswaard via het SRE de
‘Dienstverleningsovereenkomst inzake het aanbieden en verwerken van GFT-afval c.a.’ met
Attero gesloten. Met de overeenkomst verplicht de gemeente zich al het binnen haar rechtsgebied
ter beschikking komende GFT-afval dat voldoet aan de op dat moment geldende kwaliteitseisen
aan te bieden aan Attero. Dit voor de periode dat Attero contractuele verplichtingen jegens
verwerkers heeft (i.e. in ieder geval tot 1 februari 2017).
CURE
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In opdracht van CURE wordt een breed palet aan afvalstromen (m.n. afkomstig van de
milieustraat door verschillende partijen verwerkt).
Overige partijen
In opdracht van de gemeente Valkenswaard verwerkt de firma Baetsen het afvalhout en restafval
afkomstig van kringloopbedrijf Het Goed en verzorgt firma Van Putten het betreffende transport.

2.6.

Resumerend

Op basis van het voorgaande zijn voor het opstellen van gemeentelijk beleid ten aanzien van de
inzameling van huishoudelijke afvalstoffen de volgende aspecten van belang.
• Hergebruik van producten en het voorbereiden voor hergebruik hebben vanuit de
Europese Kaderrichtlijn een grotere prioriteit gekregen.
• De afvalinzameling in gemeente Valkenswaard dient te voldoen aan de eisen vanuit de
Wm (gemeentelijke bevoegdheid, gemeentelijke zorgplicht, afvalstoffenverordening en
afvalstoffenheffing).
• Bij het formuleren en vaststellen van het gemeentelijke beleid dient de gemeente rekening
te houden met een bepaalde voorkeursvolgorde voor de afvalverwijdering, de
zogenaamde ‘Ladder van Lansink’.
• De gemeente moet bij het opstellen van beleid rekening houden met het LAP2. 60% van
het huishoudelijke afval dient een nuttige toepassing te hebben.
• Op landelijk en regionaal niveau worden stappen gezet richting verdergaande
afvalscheiding. Dit zal uiteindelijk leiden tot de “afvalloze gemeente”. In de afvalloze
gemeente is er geen plaats voor verbranden, storten en het ‘traditionele’ hergebruik. Alle
stoffen waarvan de burger zich wil ontdoen komen in een biologische kringloop
(energieopwekking, bodemverbetering) of technische kringloop (product- en
materiaalhergebruik) terecht.
• Voor de afvalinzameling en –verwerking heeft de gemeente Valkenswaard contracten
en/of afspraken met andere partijen lopen die een bepaalde looptijd hebben.
o Voor de verwerking van het (grof) huishoudelijk restafval en de verwerking van
GFT heeft de gemeente Valkenswaard via het samenwerkingsverband Regio
Eindhoven (SRE) overeenkomsten gesloten met Attero.
o Binnen de huidige contracten is nascheiding van (grof) huishoudelijk restafval
geen mogelijkheid om de hoeveelheid definitief te verwijderen afval te
verminderen. Preventie en verdergaande afvalscheiding zijn dat wel.
o De belangrijkste partner voor de gemeente ten aanzien van de
afvalstoffeninzameling is CURE.
o Daarnaast spelen een aantal verenigingen en stichtingen een rol voor wat betreft
de inzameling van OPK en textiel en heeft de gemeente Valkenswaard afspraken
met het Kringloopbedrijf Het Goed.

Maart 2012 - projectnummer 501860

16

Nota inzameling huishoudelijke afvalstoffen

3.

Huidige stand van zaken afvalinzameling

De huidige situatie (nulsituatie) van de afvalinzameling in Valkenswaard wordt beschreven aan de
hand van een aantal gemeentelijke basisgegevens (zoals stedelijkheidsklasse, aantal inwoners),
de huidige inzamelstructuur (fysiek en financieel) en bijbehorende inzamelresultaten (inclusief
benchmark), de eventueel lopende maatregelen en de huidige waardering van het systeem door
de burger (gemeten in het burgertevredenheidsonderzoek).
Op basis hiervan kunnen we aan het einde van dit hoofdstuk een antwoord geven op de vraag
“Hoe doen we het nu?” in relatie tot de doelstellingen geformuleerd in § 1.4.

3.1.

Basisgegevens

De gemeente Valkenswaard valt in stedelijkheidsklasse 3. De ontwikkeling van het inwoneraantal
en het aantal huishoudens over de afgelopen jaren is in onderstaande tabel weergegeven.

Aantal inwoners
Aantal huishoudens

2008
30.867
13.559

2009
30.871
13.673

2010
30.725
13.656

Tabel 1 Aantal inwoners en aantal huishoudens gemeente Valkenswaard, periode 2008-20105

3.2.

Inzamelstructuur

De inzamelstructuur van het huishoudelijk afval kan onderscheiden worden in een fysieke
infrastructuur (het daadwerkelijk ophalen en inzamelen) en een financiële inzamelstructuur
(budgetten en kosten).
3.2.1.

Fysieke structuur
In deze paragraaf is de fysieke inzamelstructuur beschreven zoals deze op dit moment binnen de
gemeente is georganiseerd. Een overzicht van de fysieke inzamelstructuur en de looptijd van de
contracten met de huidige dienstverleners is opgenomen in Bijlage 3.

Huishoudelijk restafval (HRA) en Groente-, fruit- en tuinafval (GFT)
In de gemeente Valkenswaard hebben alle huishoudens (met uitzondering van hoogbouw) een
duobak (270 liter) of een kleine afvalemmer. Hierin moet het HRA en het GFT gescheiden langs
de inzamelroute worden aangeboden. Het HRA en GFT wordt door de gemeente aangewezen
inzamelaar (CURE) ingezameld. De inzamelfrequentie is één keer per week. De gescheiden
afvalinzameling in de hoogbouw is afgeschaft. Bewoners uit hoogbouw kunnen hun afval
aanleveren bij de ondergrondse containers of bovengrondse cocons die in de gemeente zijn
geplaatst. De (T-fractie) kan ook worden aangeboden op de milieustraat.
Kunststofverpakkingen (KFF+)
De inzameling van KFF+ vindt niet op perceelsniveau plaats. KFF+ dat vrijkomt moet – al dan niet
in een plastic zak – worden aangeboden in de op wijkniveau geplaatste containers voor kunststof
verpakkingsafval KFF+ kan ook worden aangeboden op de milieustraat.

5

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, download Statline d.d. 14-7-2011
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Oud papier en karton (OPK)
OPK wordt in de gemeente Valkenswaard ingezameld door diverse verenigingen (zie § 2.5.1).
Huishoudens dienen OPK langs de inzamelroute aan te bieden. De inzamelfrequentie is in de
regel één maal per twee weken. Naast de huis-aan-huisinzameling van OPK kunnen
huishoudens OPK ook aanbieden op de milieustraat, bij Speeltuin Geenhoven aan de
Hoppenbrouwers en bij de Boerderij aan de Hovenierwei.
Verpakkingsglas
De inzameling van glas vindt niet op perceelsniveau plaats. Glas moet – op kleur gescheiden –
worden aangeboden in de op wijkniveau geplaatste trioglasbakken met aparte openingen voor wit,
groen en bruin glas). Verpakkingsglas kan ook worden aangeboden op de milieustraat.
Textiel
Kledinginzameling vindt vier maal per jaar op perceelsniveau plaats via charitatieve instellingen
(zie ook § 2.5.1). Daarnaast kan textiel gratis worden aangeboden op de milieustraat, bij de
kringloopwinkel, bij Carolus en bij de Sint Martinuskerk. Tevens kan het textiel worden
aangeboden in de op wijkniveau geplaatste textielcontainers.
Klein chemisch afval (KCA)
De inzameling van KCA vindt plaats op telefonische afroep. De inzameling van KCA wordt
verzorgd door de gemeente aangewezen inzamelaar (CURE). KCA kan ook worden aangeboden
op de milieustraat.
Luiers
Momenteel vindt geen aparte luierinzameling in de gemeente Valkenswaard plaats.
Kerstbomen
Momenteel vindt geen aparte kerstbomeninzameling in de gemeente Valkenswaard plaats.
Huishoudens kunnen hun kerstbomen als grof tuinafval aanbieden op de milieustraat.
Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA, wit- en bruingoed)
AEEA kan worden onderscheiden in klein en groot wit- en bruingoed. Klein wit- en bruingoed
wordt op telefonische afroep ingezameld door de door de gemeente aangewezen inzamelaar
CURE of worden ingeleverd op de milieustraat. Onder klein wit- en bruingoed wordt verstaan de
kleine elektrische en elektronische geluidsapparatuur, oplaadbare apparatuur, keukenapparatuur,
elektrisch/elektronisch gereedschap en huishoudelijke apparatuur (kortom: spullen die in een
normale boodschappentas passen). Groot wit- en bruingoed kan worden aangeboden aan de
leverancier (oud-voor-nieuw-regeling) of op de milieustraat.
Grof huishoudelijk afval (GHA)
GHA is huishoudelijk afval dat redelijkerwijs niet in een duobak past, zoals koelkasten,
wasmachines en bankstellen. Grof huisvuil en herbruikbare huisraad worden op telefonische
afroep ingezameld door de Ergon. (Her)bruikbare goederen worden gratis opgehaald, zoals
meubels, kleine huisraad en boeken. Als de goederen niet meer bruikbaar zijn, kost het ophalen
€ 40,- per twee kubieke meter. Daarnaast kan GHA worden aangeboden op de milieustraat.
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Milieustraatstromen
Naast grof huishoudelijk restafval (GHRA: onderscheiden in brandbaar grof huishoudelijk afval en
onbrandbaar grof huishoudelijk afval), OPK, glas, textiel, KCA en AEEA kunnen ook de volgende
afvalstromen gescheiden op de milieustraat worden aangeboden:
• afgewerkte motorolie;
• asbest;
• banden (personenauto);
• bielzen (hout C);
• blad/gras;
• cartridges (stuks);
• dakleer;
• emballage;
• frituurvet;
• gasflessen (stuks);
• grof tuinafval;
• grond;
• hout A/B;
• kadavers (kleine huisdieren);
• metalen;
• puin schoon;
• puin vuil;
• vlakglas;
• vloerbedekking.
Het beheer van de milieustraat wordt per 1 januari 2011 verzorgd door CURE. De milieustraat is
bedoeld voor inwoners van de gemeente Valkenswaard en van het kerkdorp Leende (ca. 4.000
inwoners). Aan de poort geldt een legitimatieplicht (legitimatie met adres en woonplaats).
Aanbieders buiten dit gebied worden wel op de milieustraat toegelaten, maar tegen een hoger
tarief. Zij kunnen hun afval aanbieden tegen betaling van € 45,-.
Kringloopwinkel
De kringloopwinkel in de gemeente Valkenswaard wordt gerund door het Kringloopbedrijf Het
Goed. Huishoudens kunnen herbruikbare goederen aanbieden aan de kringloopwinkel. Ook
kunnen huishoudens de herbruikbare goederen gratis door de kringloopwinkel laten ophalen.
Wanneer de kringloopwinkel bij ophalen of afleveren van goederen constateert dat het geen
herbruikbare goederen betreft, dan dient de burger deze niet herbruikbare goederen zelf als
GHRA af te (laten) voeren. In de regel brengt de burger de goederen zelf naar de milieustraat. De
burger kan de goederen ook op telefonische afroep laten ophalen tegen een tarief van € 40,- per
twee kubieke meter.
In 2010 is in totaal 780 ton aan goederen ingezameld. Hiervan was 633 ton herbruikbaar in de
vorm van materiaalhergebruik (203 ton) en winkelverkoop (430 ton). Het hergebruik percentage
bedroeg in 2010 circa 81%.
Als gevolg van het hergebruik van goederen worden jaarlijks verbrandingskosten vermeden, die
de gemeente anders (dus zonder kringloopbedrijvigheid) had moeten betalen voor de verbranding
van GHRA.
Zwerfafval
In het weekend wordt zwerfafval in het centrum van de gemeente Valkenswaard verwijderd.
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3.2.2.

Financiële structuur
De financiële structuur van de afvalinzameling kan onderscheiden worden in inkomsten en
uitgaven.

Inkomsten
De inkomsten die de gemeente ontvangt voor het bekostigen van de afvalinzameling en –
verwerking bestaat uit een aantal onderdelen, waarbij de afvalstoffenheffing de grootste bijdrage
levert (ruim 90%). Daarnaast zijn er nog heffingen voor het gebruik van de gemeentelijke
milieustraat, de heffingen voor het op aanvraag inzamelen van GHA en verschillende
inzamelvergoedingen voor KFF+, OPK, glas, textiel en AEEA.
De afvalstoffenheffing van de gemeente Valkenswaard kent drie categorieën vaste tarifering voor
de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen, afhankelijk van huishoudengrootte (zie Bijlage 4).
Deze tarieven zijn de afgelopen jaren niet of nauwelijks gewijzigd. De afvalstoffenheffing in de
gemeente Valkenswaard is hoog in vergelijking met andere gemeenten. Het gemiddelde tarief per
huishouden in 2011 in de gemeente Valkenswaard is ca. € 298 vs. het landelijk gemiddelde van
€ 249 per huishouden per jaar, inclusief btw.6 Ter indicatie in de SRE-regio is gemeente Eersel
met € 125,- (excl. btw) per huishouden de gemeente met de laagste afvalstoffenheffing (landelijk
e
2 plek). Dit is minder dan de helft van het gemiddelde tarief per huishouden in de gemeente
Valkenswaard. Hier dient wel opgemerkt te worden dat de gemeente Eersel met een ander
tariefsysteem werkt (diftar naar volume en frequentie) en dat de gemeente Eersel een gemeente
van stedelijkheidsklasse 5 betreft en de gemeente Valkenswaard in stedelijkheidsklasse 3 valt. De
verschillen in gemeentelijke kenmerken zijn ook van invloed op de maximaal haalbare
scheidingsresultaten.
De gemeente Valkenswaard heeft de tarieven voor de afvalstoffenheffing in 2012 verlaagd
waarmee het gemiddelde tarief per huishouden in 2012 neerkomt op ca. € 270. Dit ligt nog steeds
boven het landelijk gemiddelde.
De milieustraat kent eveneens een tarievenstructuur, waarbinnen een aantal afvalstromen gratis
en een aantal afvalstromen tegen betaling kunnen worden aangeboden tegen in den lande
gangbare tarieven. Een overzicht van de tarieven milieustraat en afvalstoffenheffing is
opgenomen in Bijlage 4.
Uitgaven
De begrote uitgaven voor de afvalinzameling van huishoudelijke afvalstoffen in 2011 bestaan ook
uit verschillende componenten:
• Materiaalkosten
(budget voor aanschaf duurzame inzamelmiddelen)
• Beheerskosten
(budget voor: diensten CURE (niet zijnde operationeel) en interne uren gemeente)
• Operationele kosten
(budget voor: het huis-aan-huis (h-a-h) inzamelen van HRA en GFT (inzet materieel en
personeel, containerbeheer, klantenservice), de verwerkingskosten van HRA en GFT, de
kosten voor de facilitaire dienstverlening (milieustraat, OPK, glas en KCA), de bijdragen aan

6

Bron: Afvalstoffenheffing (Agentschap NL, 2011). Vergelijk is exclusief reinigingsrecht omdat
deze niet in het onderzoek van Agentschap NL is meegenomen. Wanneer het reinigingsrecht wel
wordt meegenomen in de berekening voor Valkenswaard verandert het beeld niet (gemiddelde
tarief voor de gemeente afgerond hetzelfde namelijk € 298)
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•

de kringloopwinkel, de papiervergoedingen aan de verenigingen en nog een aantal overige
kostenposten (o.a. afvalwijzer)
Overige kosten
(budget voor: incidentele uitkeringen, subsidies, rente)
7

Voor een volledig overzicht van de begrote uitgaven in 2011 zie Bijlage 5.

Figuur 3 Verdeling uitgaven over verschillende posten

De grootste kostenpost betreft de operationele kosten (88% van totaal). Potentiële besparingen in
de afvalinzameling moeten in deze post (operationele kosten) gezocht worden. Wanneer
specifieker naar de operationele kosten wordt gekeken, blijkt dat meer dan de helft voor rekening
van de verwerking van restafval komt. Het terugdringen van restafval is een belangrijk aspect in
het verlagen van de verwerkingskosten en daarmee in de operationele kosten.
De verwerkingstarieven (per ton) van HRA en GFT zijn in onderstaande tabel weergegeven.

HRA
GFT

€
€

2011
140,12
55,47

€
€
€

2012
140,06
55,78
45,00

(tot 1/6/2012)
(na 1/6/2012)

Tabel 2 Verwerkingstarieven HRA en GFT per ton

Voor de periode na 2012 geldt voor de tarieven voor GFT dat deze jaarlijks worden geïndexeerd.
De tarieven voor HRA na 2012 zijn momenteel onderwerp van gesprek tussen de Vereniging Van
Contractanten (VVC) en Attero.
De totale begrote kosten (inzamel-, verwerkings- en indirect, organisatorische kosten) voor de
gemeente Valkenswaard bedroegen in 2010 circa 3,4 miljoen euro (excl. btw en excl. de kosten
gebruik milieustraat door Heeze-Leende). De kosten per aansluiting bedroegen daarmee circa €
251,- per aansluiting. In 2009 waren deze kosten vrijwel gelijk.

7

In orde grootte is de verdeling van de kostenposten over de afgelopen jaren vergelijkbaar met
die over 2011.
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De hier gepresenteerde kosten per aansluiting liggen lager dan de afvalstoffenheffing van de
gemeente (zie vorige pagina paragraaf “Inkomsten”), Het verschil betreft met name de btw: de
kosten zijn exclusief btw berekend (dit t.b.v. vergelijk met andere gemeenten) en de
afvalstoffenheffing wordt inclusief btw berekend.
Globale kostenvergelijking met andere gemeenten
De gemiddelde totale kosten (inzamel-, overslag-, transport, verwerkingskosten en indirecte,
organisatorische kosten) van andere gemeenten die vergelijkbaar zijn met de gemeente
Valkenswaard qua stedelijkheid (stedelijkheidsklasse 3, 4 en 5) bedroegen in 2009 circa € 196,8
(excl. btw) per aansluiting. De totale kosten voor de gemeente Valkenswaard lagen in 2009 circa
€ 55,- hoger ten opzichte van dit gemiddelde. Hierbij wordt opgemerkt dat deze vergelijking met
nodige voorzichtigheid moet worden gehanteerd, aangezien de toerekening van kostenposten per
gemeente fors kan verschillen.

3.3.

Inzamelresultaten

In deze paragraaf staan de ingezamelde hoeveelheden in kilogram per inwoner per jaar
9
weergegeven (§ 3.3.1). De cijfers zijn afkomstig uit het Milieujaarverslag 2010. Tevens zijn de
resultaten van de sorteeranalyses weergegeven (§ 3.3.2). Tot slot zijn de inzamelresultaten van
de gemeente Valkenswaard via een benchmark vergeleken met de resultaten van andere
gemeenten (§ 3.3.3).
3.3.1.

Ingezamelde hoeveelheden
Totaal huishoudelijk afval

Totaal huishoudelijk afval

2008

2009

2010

429,79

441,20

430,18

De totale ingezamelde hoeveelheid huishoudelijk afval (HA) is in 2009 gestegen ten opzichte van
2008 (+/+ 11 kg/inw) en in 2010 weer is gedaald naar hetzelfde niveau als in het jaar 2008 (-/- 11
kg/inw).
In onderstaande figuur is te zien dat de LAP2 doelstelling ruimschoots niet gehaald wordt in de
gemeente Valkenswaard (voor 2010: 262 kg HRA per inwoner vs. LAP doelstelling 40% HRA van
totaal van 172 kg HRA per inwoner). Het aandeel gescheiden afval als percentage van het totaal
ingezamelde huishoudelijk afval over de afgelopen drie jaar is continu ca. 38%. Hiermee is de
gemeente Valkenswaard nog ver verwijderd van het behalen van de landelijke doelstelling (nog
22% verwijderd van tenminste 60% nuttige toepassing van het huishoudelijke afval in de vorm van
bron- of nascheiding).

8

NVRD Benchmark Afvalinzameling, Peiljaar 2009, Algemene trends & ontwikkelingen (NVRD,
2010). Dit onderzoek geeft de gemiddelde inzamel- en verwerkingskosten van de door de
deelnemende gemeenten aangeleverde kostengegevens. De deelnemende gemeenten zijn naar
stedelijkheidsklasse onderverdeeld in drie categorieën: categorie A (stedelijkheidsklasse 1),
categorie B (stedelijkheidsklasse 2) en categorie C (stedelijkheidsklasse 3, 4 en 5).
9
In deze cijfers zijn de onjuiste gegevens voor HRA over 2010 gecorrigeerd.
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Figuur 4 Ingezamelde hoeveelheid HRA in de gemeente Valkenswaard vs. LAP2 doelstelling

Het HA wordt in de volgende subparagrafen opgesplitst in de deelstromen zoals die ook in § 3.2
bij de beschrijving van de inzamelstructuur zijn opgenomen. In de genoemde hoeveelheden zijn
zowel de huis-aan-huis ingezamelde stromen als de op de milieustraat ingezamelde stromen
meegenomen.
Huishoudelijk restafval (HRA)
HRA

2008

2009

2010

264,53

275,31

261,74

De ingezamelde hoeveelheid huishoudelijk restafval (HRA) is in 2009 gestegen (+/+ 11 kg/inw;
+/+ 4%), daarmee de volledige stijging in het totale HA uitmakend. De hoeveelheid HRA is in 2010
weer gedaald (-/- 14 kg/inw; -/- 5%), zijnde meer dan de daling in het totale HA. Deels wordt dit
veroorzaakt door de introductie van de gescheiden inzameling van KFF+ eind 2009.
Groente-, fruit- en tuinafval (GFT)
GFT

2008

2009

2010

45,49

54,73

54,55

De ingezamelde hoeveelheid groente-, fruit- en tuinafval (GFT) is in de jaren 2009 en 2010 flink
gestegen ten opzichte van 2008 ( +/+ 9 kg/inw; +/+ 20%).
Kunststoffen (KFF+)
KFF+

2008

2009

2010

-

0,77

5,00

Kunststoffen worden sinds eind 2009 gescheiden ingezameld.
Oud papier en karton (OPK)
OPK

2008

2009

2010

90,99

81,72

79,11

De ingezamelde hoeveelheid oud papier en karton (OPK) is de afgelopen drie jaar gedaald (2009:
-/- 9 kg/inw; -/- 10% en 2010: -/- 3 kg/inw; -/- 10%).
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Verpakkingsglas
Glas

2008

2009

2010

21,90

22,24

22,34

De ingezamelde hoeveelheid glas is de afgelopen drie jaar licht gestegen (2009: +/+ 0,3 kg/inw;
+/+ 2% en 2010: +/+ 0,1 kg/inw; +/+ 0,4%).
Textiel
Textiel

2008

2009

2010

5,32

4,98

5,99

De ingezamelde hoeveelheid textiel is in 2009 gedaald (-/- 0,3 kg/inw; -/- 6%) en in 2010 weer
flink gestegen (+/+ 1 kg/inw; +/+ 20%).
Klein chemisch afval (KCA)
KCA

2008

2009

2010

1,56

1,45

1,45

De ingezamelde hoeveelheid klein chemisch afval (KCA) is in 2009 gedaald (-/- 0,1 kg/inw; -/- 7%)
en daarna gelijk gebleven.
Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA, wit- en bruingoed)
2008
2009
2010
AEEA
onbekend
5,93
4,32
De ingezamelde hoeveelheid AEEA lag in 2010 lager dan in 2009.
Grof huishoudelijk afval (GHA)
GHA

2008

2009

2010

76

onbekend

onbekend

De ingezamelde hoeveelheid grof huishoudelijk afval (GHA) is in 2008 76 kg/inw. De cijfers over
10
2009 en 2010 zijn niet bekend.

3.3.2.

Resultaten sorteeranalyses
De inhoud van het gemiddelde restafval in een gemeente kan worden bepaald door het (laten)
uitvoeren van zogenaamde sorteeranalyses. Met een sorteeranalyse wordt de samenstelling van
het restafval bepaald door het nemen van een representatieve streekproef van wat er zich qua
afval in het grijze duobak compartiment bevindt. Hierbij moet worden bedacht dat sorteeranalyses
een ‘fotomoment’ zijn. De resultaten geven dus een indicatief beeld van de inhoud van de
gemiddelde restafval in een gemeente.
Tabel 3 geeft een overzicht van de resultaten van de sorteeranalyse die in de gemeente
11
Valkenswaard in 2011 is uitgevoerd. In de laatste kolom zijn ter vergelijk de landelijke
12
gemiddelden weergegeven.

10

Bron: Statline download (Centraal Bureau voor de Statistiek, d.d. 02-08-2011);
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De resultaten van de gemeente Valkenswaard uit 2011 liggen in lijn met eerdere resultaten van
sorteeranalyses uit 2005. Tabel 3 (zie volgende pagina) laat zien dat het HRA voor 88% bestaat
uit afvalstromen waarvoor in de gemeente Valkenswaard reeds een toereikende inzamelstructuur
aanwezig is om deze stromen gescheiden van HRA in te zamelen, hetzij via huis-aan-huis
inzameling hetzij via inzameling op de milieustraat (zie afvalstromen in lichtblauw gearceerde rijen
in Tabel 3). De overige 12% bestaat uit stromen waarvoor momenteel geen inzamelstructuur
aanwezig om deze gescheiden van het HRA in te zamelen (witte regels in Tabel 3).
Met name GFT is in grote mate in het restafval aanwezig (41%). Daarnaast maken ook KFF+ en
OPK nog een aanzienlijk deel van het restafval uit (samen 27%). Ook blijkt dat deelstromen zoals
metalen (ca. 6%), textiel (textiel (ca. 3%) + tapijten en matten (ca. 1,5%)) en hygiënisch papier/
luiers (ca. 6%) nog in redelijke mate in het restafval aanwezig zijn. De productie van metalen en
met name textiel hebben een grote milieubelasting tot gevolg. Luiers veroorzaken vaak
stankoverlast voor bewoners (service). Daarnaast leveren (gebruikte) metalen en textiel ten
opzichte van andere deelstromen een grote(re) financiële opbrengst op.
Afvalstroom

% van totaal
HRA

Gewicht (kg)

Waardering t.o.v.
13
vorige meting

41,21%

174,26

-2,83%

Landelijk
gemiddelde %
van totaal HRA
37%

14,29%
12,47%
3,13%
2,80%
0,10%
6,00%

60,42
52,72
13,24
11,82
0,44
25,38

-0,73%
2,17%
-0,68%
-0,64%
0,08%
-5,06%

14%
22%
4,3%
3,6%
0,03%
6,6%

2,26%
5,56%
1,52%
2,74%
2,30%
1,59%
0,54%
3,49%
100,00%

9,54
23,50
6,44
11,60
9,72
6,74
2,30
14,76
422,88

-0,52%
2,80%
*
-0,73%
2,54%
1,51%
*
0,50%

4,0%
8,0%

88,25%

373,20

GFT
Kunststoffen (waaronder
KFF+)
14
OPK
Glas
Textiel
KCA
Hygiënisch papier (o.a.
luiers)
Drankkartons
Metalen
Tapijten en matten
Puin en Keramiek
Hout
Wit- en bruingoed
Leer/rubber
Overig afval
TOTAAL
SUBTOTAAL stromen
reeds bestaande
inzamelstructuur

15

Tabel 3 Resultaten sorteeranalyse CURE 2011 (* afvalstroom in sorteeranalyse 2005 niet apart beschouwd)

11

Afvalsorteeranalyse (CURE, 2011). In deze sorteeranalyse is geen onderscheid gemaakt
tussen wijken en/of bebouwingstype maar is een sorteermonster getrokken uit de aangeleverde
vracht op 21 april 2011 langs ca. 20 straten in de gemeente Valkenswaard.
12
Bron: Samenstelling van het huishoudelijk restafval, resultaten sorteeranalyses 2010
(Agentschap NL, 2011)
13
Bron: Sorteeranalyse 2005 uitgevoerd door Bureau Milieu en Werk
14
Papieren en Kartonnen verpakkingen + Drukwerk, kranten en tijdschriften
15
Bron: Afvalsorteeranalyse 2011 (CURE)
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Indien de grootste deelstromen GFT, KFF+ en OPK wel volledig via de huidige inzamelstructuur
gescheiden ingezameld zouden worden, dan zou de gemeente Valkenswaard ruimschoots de
LAP2 doelstellingen behalen (aandeel gescheiden afval zal dan ca. 80% bedragen). Op dit
moment blijkt in de praktijk 100% scheiding van deze stromen echter nog niet op grote schaal
mogelijk te zijn (wel in proeven op kleine schaal, zoals de afvalproef Soerendonk Afvalloos in
Cranendonck en het concept Omgekeerd inzamelen in de gemeente Zwolle).
Wanneer de sorteeranalyses van de gemeente vergeleken worden met resultaten van landelijke
sorteeranalyses, dan blijkt dat de gemeente Valkenswaard ten opzichte van het landelijk
gemiddelde slechter scoort op de deelstroom GFT, beter scoort op OPK en gelijk scoort qua
16
KFF+. Ter indicatie, wanneer voor GFT uitgegaan wordt van een hoger scheidingspercentage
voor GFT waardoor aandeel GFT in het HRA van 41,41% daalt naar 37% (landelijk gemiddelde in
sorteeranalyses), dan stijgt het totale aandeel gescheiden afval van 38% naar 40%. Daarmee
worden de LAP2-doelstellingen nog steeds niet behaald (aandeel gescheiden afval minstens
60%). Wel kunnen met deze actie aanzienlijke kosten worden bespaard, omdat de
verwerkingskosten van HRA ca. een factor 2,5 maal hoger liggen dan de verwerkingskosten van
GFT (€ 140 per ton vs. € 55 per ton). Volgens een grove indicatie zou dit de gemeente jaarlijks ca.
17
€ 29.000 kunnen opleveren. Ook de verwerking van de andere deelstromen kost minder dan cq.
levert geld op ten opzichte van de verwerking van HRA, Een betere scheiding van deze stromen
is dus wenselijk.
Om de LAP2 doelstellingen te behalen zou gefocust moeten worden op de deelstromen die het
grootste gewicht representeren. LAP2 zou behaald kunnen worden als het aandeel van de
stromen GFT, KFF+ en OPK in het HRA met minimaal 50% verminderd wordt. Dit zou de
18
gemeente jaarlijks grofweg ca. € 600.000 kunnen opleveren.
3.3.3.

Benchmark
In deze paragraaf zijn de inzamelresultaten van de gemeente Valkenswaard vergeleken met de
resultaten van andere gemeenten. Het betreft een vergelijking van de meest recent beschikbare
gegevens van de NVRD en het CBS, te weten het jaar 2009.
Allereerst is een vergelijking gemaakt tussen andere gemeenten die vergelijkbaar zijn met
Valkenswaard qua stedelijkheidsklasse (stedelijkheidsklasse 3, 4 en 5). Deze vergelijking betreft
er één op hoofdlijnen. Onbekend is welk typen inzamelsystemen de andere gemeenten hanteren.
Om een meer gedetailleerd beeld te krijgen van hoe het h-a-h inzamelsysteem van de gemeente
Valkenswaard presteert ten opzichte van andere gemeenten is vervolgens een specifiekere
vergelijking gemaakt waarin binnen dezelfde stedelijkheidsklasse de inzamelresultaten van
verschillende typen inzamelsystemen zijn vergeleken. Voor de achtergrondgegevens die gebruikt
zijn in de benchmark wordt verwezen naar Bijlage 7.

Vergelijking op hoofdlijnen
Wanneer de inzamelresultaten van de gemeente Valkenswaard vergeleken worden met andere
gemeenten in den lande, dan valt op dat de gemeente Valkenswaard slecht scoort ten aanzien
19
van de ingezamelde hoeveelheid HRA en gescheiden GFT (zie Figuur 5). In 2009 zamelde de
16

Bron: Samenstelling van het huishoudelijk restafval, resultaten sorteeranalyses 2010
(Agentschap NL, 2011)
17
Voor achtergrond berekening zie Bijlage 6.
18
Voor achtergrond berekening zie Bijlage 6.
19
NVRD Benchmark Afvalinzameling, Peiljaar 2009, Algemene trends & ontwikkelingen (NVRD,
2010). Dit onderzoek geeft de gemiddelde inzamelresultaten van de door de deelnemende
gemeenten aangeleverde inzamelgegevens. De deelnemende gemeenten zijn naar
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gemeente Valkenswaard per inwoner veel meer HRA in dan vergelijkbare gemeenten uit de
NVRD benchmark: 275 kg HRA/inw. in Valkenswaard vs. 234 kg HRA/inw. vergelijkbare
20
gemeenten (41 kg/ inw. cq. 18% meer). Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de hoeveelheid
GFT bij het restafval; in 2009 zamelde de gemeente Valkenswaard ca. 46 kg cq. 46% minder GFT
dan vergelijkbare gemeenten. Wat betreft de inzameling van OPK scoort de gemeente beter dan
vergelijkbare gemeenten (ca. 25 kg/inw cq. 43% meer). Ook de gescheiden inzameling van glas
en textiel scoort iets beter. Het betreft echter wel kleine hoeveelheden ten opzichte van de grote
deelstromen GFT, OPK en KFF+. Wat betreft de inzameling van KFF+ scoort de gemeente met
een inzamelresultaat van ca. 12 kg/inw. in 2010 gemiddeld ten opzichte van landelijke cijfers voor
brengvoorzieningen.(KFF+ wordt sinds eind 2009 gescheiden ingezameld). Overigens scoort een
haalvoorziening voor KFF+ landelijk gezien beter (ca. 24 kg/inw.).
Indien de gemeente de LAP2 doelstellingen wil realiseren, dan zal gefocust moeten worden op
het beter gescheiden inzamelen van GFT, OPK en KFF+ dat momenteel in het grijze
compartiment van de duocontainer belandt. Ook het beter scheiden van de deelstromen metalen
en textiel uit het HRA is vanuit het perspectief van kostenbesparing (m.n. metalen) en vanuit
milieuperspectief (m.n. textiel) wenselijk. Door betere scheidingsresultaten zullen tegelijkertijd de
kosten voor de verwerking van HRA omlaag gaan.

Figuur 5 Inzamelresultaten gemeente Valkenswaard vs klasse C gemeenten benchmark NVRD21

stedelijkheidsklasse onderverdeeld in drie categorieën: categorie A (stedelijkheidsklasse 1),
categorie B (stedelijkheidsklasse 2) en categorie C (stedelijkheidsklasse 3, 4 en 5). Gemeente
Valkenswaard (stedelijkheidsklasse 3) is vergeleken met categorie C.
20
De scheidingsresultaten van 2009 liggen in lijn met de resultaten in 2008 (zie Bijlage 7).
21
NVRD Benchmark Afvalinzameling, Peiljaar 2009, Algemene trends & ontwikkelingen (NVRD,
2010)
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Detailvergelijking: Valkenswaard vs. andere duobakgemeenten
Door de inzamelresultaten van Valkenswaard te vergelijken met gemeenten in Noord-Brabant en
Limburg die eenzelfde stedelijkheidsklasse hebben (3) en eenzelfde inzamelsysteem hanteren
22
(duobak voor HRA en GFT), kan een vergelijking in meer detail worden gemaakt. De resultaten
van deze vergelijking zijn weergegeven in Figuur 6 en Figuur 7. Ook bij dit vergelijk komt de
gemeente Valkenswaard als één van de slechtste gemeenten naar voren (meeste kg/inw. HRA en
op één na minste kg/inw. GFT).

Figuur 6 Vergelijking inzamelresultaten HRA van duobakgemeenten stedelijkheidsklasse 3 in Brabant en Limburg

Figuur 7 Vergelijking inzamelresultaten GFT van duobakgemeenten stedelijkheidsklasse 3 in Noord-Brabant en Limburg

Ook wanneer Valkenswaard wordt vergeleken met alle zestien duobakgemeenten in NoordBrabant en Limburg – ongeacht de stedelijkheidsklasse – dan verandert dit beeld vrijwel niet. De
gemeente scoort nog steeds het slechtst betreffende de hoeveelheid HRA (meest) en staat wat
e
GFT betreft op 11 plaats.

22

CBS gegevens (aangeleverd door CBS per mail, d.d. 18-07-2011).
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Detailvergelijking: Valkenswaard vs. andere inzamelsystemen gemeenten
In Figuur 8 en Figuur 9 zijn de inzamelresultaten van de ‘Valkenwaardse duobak’ vergeleken met
de inzamelresultaten van andere typen inzamelsystemen (minicontainer, zak). In beide figuren zijn
langs de horizontale as eerst de duobak gemeenten naast elkaar gezet en vervolgens de
gemeenten met een ander inzamelsysteem. Binnen beide categorieën (duobak- en ander
inzamelsysteem gemeenten) zijn de gemeenten gerangschikt naar aflopende prestatie (best
presterend links op de as en slechts presterend rechts). Uit dit vergelijk in Figuur 8 en Figuur 9
blijkt dat de inzamelresultaten van de ‘Valkenwaardse duobak’ achterblijven. Over het algemeen
wordt in de minicontainer (afzonderlijke container voor GFT en HRA) meer GFT en minder HRA
ingezameld dan in de duobak. Dit terwijl in vrijwel alle gemeenten met de minicontainer het HRA
en GFT minder frequent wordt ingezameld dan in de duobakgemeenten (tweewekelijks vs.
23
wekelijks). De gemeente Valkenswaard is in vergelijking met andere stedelijkheidsklasse 3
gemeenten in Noord-Brabant en Limburg één van de minst scorende gemeenten (meeste HRA en
op twee gemeenten na minste GFT). Ook wanneer de prestaties van Valkenswaard worden
vergeleken met de twee andere ‘CURE-gemeenten’ Eindhoven en Geldrop-Mierlo (ander
24
inzamelsysteem en stedeljikheidsklasse) wordt dit beeld bevestigd. Kortheidshalve wordt voor
nadere details verwezen naar Bijlage 7.

Figuur 8 Vergelijking inzamelresultaten HRA duobak vs andere inzamelsystemen (gemeenten Noord-Brabant en Limburg
stedelijkheidsklasse 3)

23
24

Zie Bijlage 7.
Informatie verstrekt door CURE.
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Figuur 9 Vergelijking inzamelresultaten GFT duobak vs andere inzamelsystemen (gemeenten Brabant en Limburg
stedelijkheidsklasse 3)

Voor een verklaring voor het slechte(re) functioneren van een duobak inzamelsysteem ten
opzichte van een alternerend systeem (twee separate minicontainers) biedt het onderzoek naar
de toekomstige afvalinzameling in de gemeente Etten-Leur aanknopingspunten.25 In algemene
zin kan een aantal uitspraken worden gedaan:
• Bij gebruik van separate containers voor HRA en GFT zal het inzamelresultaat voor GFT
met ca. 25% verbeteren. Deze verbetering wordt volledig toegeschreven aan het gebruik
van een apart inzamelmiddel voor GFT.
• Er is minder kans op klemming van het materiaal en de kwaliteit van het ingezamelde
GFT zal ook verbeteren. Immers het gebruik van individuele containers is een duidelijk
systeem waarbij bewoners weinig fouten kunnen maken bij het verkeerd aanbieden van
afval.
• Bij lediging van minicontainers wordt minder geknoeid en bijgevolg minder kans op het
ontstaan van zwerfafval.
Daarnaast worden in het onderzoek nog de volgende constateringen gedaan voor wat betreft de
inzameling met de duobak:
• Landelijk gezien wordt de duobak nog maar in ca. 30 gemeenten toegepast (anno 2008).
• Duobakgemeenten stappen steeds meer over op een inzameling via twee containers,
vooral vanwege verbeteringen in de kwaliteit en kwantiteit van het GFT.
• Vanuit logistiek oogpunt komt het zelden voor dat zowel het GFT als het HRA
compartiment van de inzamelwagen vol zijn.
• Indien de gemeente (op termijn) mogelijk een bepaalde manier van tariefdifferentiatie
(diftar) zou willen invoeren, dan is de duobak daar geen geschikt inzamelmiddel voor.
• Als gevolg van afnemende vraag onder gemeenten naar duobakvoertuigen en –
containers wordt het steeds moeilijker om inzamelmiddelen in de markt te vinden tegen
een aanvaardbare prijs. Geconstateerd kan worden dat de duobak op termijn niet langer
26
houdbaar is .
25

‘Onderzoek toekomst afvalinzameling gemeente Etten-Leur’ (Bureau Milieu en Werk, versie 12
augustus 2008).
26
Er wordt opgemerkt dat de gemeente Venlo de duobak heeft geherintroduceerd in het kader
van de inzameling van KFF+; over de resultaten is de gemeente Venlo tevreden.
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Tot slot kan nog worden vermeld dat met een duobaksysteem – naast de onmogelijkheid van
diftar – het niet mogelijk is om tussen HRA en GFT qua frequentie en containervolumes te
variëren, hoewel enige volume-aanpassing mogelijk is door de te variëren positie van het
middenschot. Dit maakt het moeilijk om veranderingen (verbeteropties) in het systeem door te
voeren. Desalniettemin blijken de inwoners van de gemeente Valkenswaard tevreden te zijn met
de huidige wijze van afvalinzameling (zie § 3.5). Het huidige duobak-systeem heeft dan ook een
hoog service-niveau: wekelijks worden beide fracties ingezameld, en wel in één inzamelmiddel,
waardoor problemen met stank minder voorkomen en de burger zich niet hoeft af te vragen welk
inzamelmiddel op welk moment aangeboden moet worden.

3.4.

Uitgevoerde en lopende maatregelen

Ten behoeve van de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen heeft de gemeente Valkenswaard
een aantal acties in het verleden uitgevoerd dan wel voert de gemeente een aantal lopende
maatregelen op het gebied van de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen uit. Het betreft
vooral jaarlijks terugkerende publicaties (o.a. via huis aan huis, gemeentelijke website, Kempener
Koerier, “Valkenswaard Om Te Weten” etc.) gericht op het informeren van de inwoners over
afvalinzameling.
In 2009 en 2010 is een aantal gerichte publicaties ter bevordering van het scheidingsgedrag van
burgers (HRA en GFT) geplaatst. Ook heeft de gemeente als maatregel ingesteld dat duobakken
waarvan de adressticker of het tussenschot ontbreekt, niet worden geledigd. De aanleiding
hiervoor was dat sommige inwoners het middenschot uit de duobak verwijderden en dat de
adresstickers op sommige duobakken ontbraken. Uit de inzamelresultaten (§ 3.3.1) blijkt dat de
aangeboden hoeveelheid GFT in 2009 en 2010 gestegen is ten opzichte van 2008. Het is echter
moeilijk aan te tonen of deze stijging in het aanbod direct verband houdt met de
communicatiecampagne van de gemeente.
Bij de introductie van gescheiden inzameling van KFF+ in 2009 heeft de gemeente de
communicatiemiddelen van de landelijke “plastic heroes” campagne ingezet om haar inwoners te
enthousiasmeren voor het gescheiden inzamelen van KFF+.
Verder heeft de gemeente in 2009 – 2010 het zwerfafvalproject “Mijn en Dijn” voor basisscholen
(groep 8) georganiseerd. Door middel van onder andere een excursie naar kringloopwinkel Het
Goed werd aandacht geschonken aan de hergebruik van afvalstromen.
De komende jaren (2011-2013) wordt het project “Mijn en Dijn” voortgezet en wil de gemeente
actief voorlichting blijven geven over huishoudelijke afvalstoffen.

3.5.

Tevredenheidonderzoek burgers

In het najaar van 2009 heeft de gemeente samen met CURE een onderzoek gedaan naar de
tevredenheid van huishoudens over het afvalbeleid.27 De inzameling van kunststoffen is in dit
onderzoek niet meegenomen, omdat de gescheiden inzameling van deze stroom toen nog niet
gestart was (eind 2009 zijn zeven brengvoorzieningen gerealiseerd).28 Daarom is de tevredenheid

27

De resultaten uit dit onderzoek zijn samengevat in het onderzoeksrapport “Huishoudelijk afval
Valkenswaard” (gemeente Eindhoven - Bestuursinformatie en Onderzoek, 2010),respons 44%
28
Vanaf 1 januari 2010 is het wettelijk verplicht is om kunststof verpakkingen apart aan te bieden.
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aangaande de inzameling van kunststoffen begin 2011 in een separaat tevredenheidonderzoek
29
onderzocht.
3.5.1.

Onderzoek huishoudelijk afval 2010
Uit het onderzoek komt naar voren dat de huishoudens in de gemeente Valkenswaard de
afvalinzameling in zijn algemeenheid met een 7,5 beoordelen (zie Figuur 10). Minder dan 5% van
alle huishoudens beoordeelt de afvalinzameling met een onvoldoende.

Figuur 10 Rapportcijfers afvalinzameling30

Naast algemene aspecten, is specifiek naar het scheidingsgedrag, aanbiedfrequentie van de
duobak, de huidige informatievoorziening en mogelijke toekomstige maatregelen (gericht op
verbeterd scheidingsrendement) en de wijze van betaling (vast bedrag, diftar, dure zak) gevraagd.
Voor de belangrijkste conclusies per genoemd onderwerp in Figuur 10 wordt verwezen naar
Bijlage 8.
3.5.2.

Onderzoek plasticinzameling 2011
Uit het onderzoek naar de inzameling van kunststoffen blijkt dat twee op de drie huishoudens
plastic scheidt. Van de huishoudens die wel plastic scheiden is ruim 80% tevreden tot zeer
tevreden over het gebruiksgemak van de huidige inzamelbakken.
De huishoudens die geen plastic scheiden, geven hier verschillende redenen voor, zoals:
• de inzamelbak staat te ver weg;
• ruimtegebrek in huis (met name door huishoudens in appartementen);
• stank;
• niet weten waar het plastic naar toe moet worden gebracht;
• het nut van het scheiden van plastic niet wordt ingezien.

Wensen:
Aan de huishoudens die aangaven meer plastic te willen scheiden (36%) is gevraagd wat hen zou
stimuleren om daadwerkelijk ook meer plastic te scheiden. Uit de reacties blijkt dat de grootste
stimulans het tweewekelijks huis-aan-huis inzamelen van plastic zou zijn. Dit is tegenstrijdig met
de uitkomsten van het tevredenheidonderzoek uit 2009 waarin de huishoudens aangaven met
name voor KFF+ gebruik te willen maken van een brengsysteem. Hierbij dient wel opgemerkt te
worden dat de gescheiden inzameling van KFF+ pas recent gestart was ten tijde van het
onderzoek in 2009. Verder geven huishoudens in het onderzoek uit 2011 aan dat het beschikbaar
29

De resultaten uit dit onderzoek zijn samengevat in het onderzoeksrapport “Plastic
afvalinzameling in de gemeente Valkenswaard” (Gemeente Eindhoven - Beleidsinformatie en
Onderzoek, februari 2011), respons 42%
30
Bron: Huishoudelijk afval Valkenswaard (Gemeente Eindhoven - Bestuursinformatie en
Onderzoek, 2010).
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stellen van gratis zakken en een extra minicontainer aan huis een stimulans zijn om meer plastic
te scheiden. Huishoudens in appartementen geven aan meer plastic te scheiden als de bestaande
(ondergrondse) container uitgebreid wordt met een extra container voor plastic.

3.6.

Resumerend huidige afvalinzameling milieu – kosten – service

Resumerend geeft een analyse van de huidige afvalinzameling aan de hand van de afvaldriehoek
milieu, kosten en service de volgende resultaten op de doelstellingen ten aanzien van het te
formuleren afvalbeleid.
3.6.1.

Milieu
De doelstellingen ten aanzien van het aspect milieu waren in § 1.4 als volgt geformuleerd.

Milieu

1. het realiseren van de landelijke doelstellingen voor afvalscheiding (LAP2);
2. het beduidend milieuvriendelijker maken van de afvalinzameling en met name
het stimuleren van de inzameling van kunststofverpakkingen (KFF+);

De inzamelresultaten van de gemeente Valkenswaard blijven ver achter bij de LAP2
doelstellingen (nog 22% verwijderd van tenminste 60% nuttige toepassing van het huishoudelijke
afval in de vorm van bron- of nascheiding). In vergelijking met andere gemeenten met dezelfde
stedelijkheidsklasse wordt in de gemeente Valkenswaard veel HRA (2010: 262 kg/inw.) en weinig
GFT (2010: 55 kg/inw.) opgehaald. Wat betreft de inzameling van KFF+ scoort de gemeente met
een inzamelresultaat van ca. 12 kg/inw. in 2010 gemiddeld ten opzichte van landelijke cijfers voor
brengvoorzieningen. Vanuit de voorkeursvolgorde voor de afvalverwijdering (‘Ladder van
Lansink’) wordt het grootste deel van het huishoudelijk afval verbrand (nuttige
toepassing:energieterugwinning) en slechts een deel gerecycled en/of voorbereid voor hergebruik.
Het aangeboden HRA blijkt veel GFT en in mindere mate kunststoffen (waaronder KFF+) , OPK,
hygiënisch papier (o.a. luiers) en metalen te bevatten. De inzameling van OPK is sinds 2008 flink
teruggelopen (-/-10% per jaar), al was dat jaar wel een topjaar: vóór het jaar 2008 werd eveneens
minder OPK ingezameld.
Om de LAP2 doelstellingen te behalen zou gefocust moeten worden op de deelstromen die het
grootste gewicht representeren. LAP2 zou behaald kunnen worden als het aandeel van de
stromen GFT, KFF+ en OPK in het HRA met minimaal 50% verminderd wordt. Daarmee wordt
ook meer tegemoet gekomen aan voorkeursvolgorde uit de ladder van Lansink die in de Wm
voorgeschreven wordt (zie § 2.2).
Uit benchmarkonderzoek blijkt dat voor het gescheiden inzamelen van GFT de duobak slecht
presteert ten opzichte van andere typen inzamelsystemen (minicontainer, zak). In afzonderlijke
minicontainers voor GFT en HRA wordt doorgaans meer GFT ingezameld dan in de duobak, ook
wanneer minder frequent dan wekelijks wordt ingezameld.
De gemeente Valkenswaard heeft in het verleden een aantal acties uitgevoerd gericht op het
informeren van de inwoners over afvalinzameling. Het betrof een aantal gerichte publicaties en
acties ter bevordering van het scheidingsgedrag van burgers. Ook heeft de gemeente als
maatregel ingesteld dat duobakken waarvan de adressticker of het tussenschot ontbreekt, niet
worden geledigd.
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3.6.2.

Kosten
De doelstelling ten aanzien van het aspect kosten was in § 1.4 als volgt geformuleerd.

Kosten

3. het realiseren van een kostenbesparing in de afvalinzameling en daarmee ook
een kostenbesparing richting de burger;

De totale begrote kosten (inzamel-, verwerkings- en indirect, organisatorische kosten) voor de
gemeente Valkenswaard bedroegen in zowel 2009, 2010 als 2011 circa 3,4 miljoen euro (excl.
btw en excl. de kosten gebruik milieustraat door Heeze-Leende). De grootste kostenpost betreffen
de operationele kosten (88% van totaal), waarvan meer dan de helft voor rekening van de
verwerking van restafval komt. Met totale uitgaven van ca. 3,4 miljoen euro bedroegen de kosten
per aansluiting circa € 251,- per aansluiting. In vergelijking met de landelijke benchmark in 2009
lagen de kosten voor de gemeente Valkenswaard bijna 30% hoger (circa € 55,- per huishouden).
Wanneer men besparingen in de afvalinzameling wil realiseren, moet men de oplossingen zoeken
in verlaging van de operationele kosten. Binnen de operationele kosten is het terugdringen van
restafval een belangrijk mechanisme in het verlagen van de verwerkingskosten. Door het beter
scheiden van herbruikbare deelstromen uit het HRA kunnen jaarlijkse kosten worden bespaard op
de verwerking van het afval. De verbrandingskosten van HRA zijn hoog in vergelijking met de
andere stromen. In het geval de gemeente Valkenswaard de hoeveelheid GFT fractie in het HRA
kan verlagen naar het landelijk gemiddelde, dan wordt een jaarlijkse besparing gerealiseerd van
ca. € 29.000. In het geval de LAP2 doelstelling van 60% aandeel gescheiden afval wordt
gerealiseerd zou dit de gemeente jaarlijks grofweg ca. € 600.000 kunnen opleveren. Beide
bedragen betreffen een grove inschatting op basis van de huidig geldende tarieven. De hoogte
van de kostenbesparing is sterk afhankelijk van verschillende factoren, zoals de (extra)
investeringen die gedaan moeten worden ten behoeve van aanpassingen in het inzamelsysteem,
het scheidingsgedrag van de burgers, marktomstandigheden (prijzen en tarieven) ed.
Op operationeel niveau is de inzameling met duobakcontainers minder efficiënt (en dus hogere
kosten) ten opzichte van het gangbare systeem met twee separate minicontainers. Daarnaast is
een eventuele invoering van diftar niet mogelijk.
3.6.3.

Service
De doelstelling ten aanzien van het aspect kosten was in § 1.4 als volgt geformuleerd.

Service

4. het realiseren van bovenstaande zonder daarbij tekort te doen aan het
serviceniveau voor de burger.

De burgers van de gemeente Valkenswaard zijn tevreden over de huidige manier van afval
inzamelen, waarbij wekelijks het HRA en GFT wordt opgehaald. Deze beoordeling is gebaseerd
op basis van twee recent uitgevoerde bewonersonderzoeken. Een kleine meerderheid van de
huishoudens ziet het niet zitten om het HRA eventueel tweewekelijks in plaats van iedere week, in
te zamelen. Voor het minder frequent ophalen van het GFT-afval bestaat nog minder draagvlak.
Wanneer de gemeente het scheidingsrendement van GFT wil verhogen, kan men denken aan het
verstrekken van een aparte afvalbak voor GFT of het realiseren van wijkgebonden
brengvoorzieningen voor het blad en tuinafval (T-fractie). Daarnaast kan de gemeente ook
inzetten op het verstrekken van informatie over de verwerking en recycling van het GFT- afval.
Opgemerkt wordt dat een aparte container voor GFT de service aan de burger verlaagt: immers
worden niet meer elke week beide fracties ingezameld.
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Ten aanzien van de inzameling van KFF+ zou de service richting de burger verhoogd kunnen
worden door het gemak voor de burger ten aanzien van de KFF+ inzameling te verhogen.
Momenteel moet de burger KFF+ bij één van de brengvoorzieningen in de gemeente aanbieden.
Het gemak voor de burger kan verhoogd worden middels het tweewekelijks huis-aan-huis
inzamelen van KFF+, het beschikbaar stellen van een extra minicontainer aan huis of het (voor
appartementbewoners) uitbreiden van de bestaande (ondergrondse) container met een extra
container voor KFF+. De burger verwacht dan ook meer KFF+ te gaan scheiden.
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4.

Beleidsrichtingen toekomstige afvalinzameling

Dit hoofdstuk gaat in op mogelijkheden die de gemeente heeft om de toekomstige afvalinzameling
van huishoudelijke afvalstoffen vorm te geven. Het hoofdstuk start met een beschrijving van de
gemeentelijke visie en uitgangspunten van het afvalbeleid. Het voorgaande hoofdstuk biedt
aanknopingspunten voor verbeteringen van de huidige wijze van afvalinzameling. De gemeente
heeft een aantal instrumenten tot haar beschikking om hier invulling aan te geven. In § 4.2 worden
deze instrumenten beschreven. Vervolgens presenteert § 4.3 mogelijke maatregelenpakketten
gericht op het verbeteren van de afvalinzameling. Tot slot wordt in § 4.4. een businesscase op
hoofdlijnen van het gewenste maatregelenpakket uitgewerkt en het hoofdstuk wordt afgesloten
met een conclusie.

4.1.

Visie en uitgangspunten

4.1.1.

Visie
De gemeente Valkenswaard werkt aan duurzaam afvalbeheer met daarbij aandacht voor de
energie,- klimaat,- en grondstoffenproblematiek. Preventie, scheiding en hergebruik van
afvalstoffen zijn belangrijke pijlers om schaarse grondstoffen en energie te besparen. De
gemeente wil het afvalscheidingsgedrag van bewoners stimuleren en speelt hier op in met goede
voorzieningen en een mix van beleidsinstrumenten zoals voorlichting, handhaving, educatie en
regelgeving.

Randvoorwaarden in het gemeentelijke beleid zijn een goede en betaalbare service voor de
burger en het voorkomen van afwenteling van de huidige problemen op de volgende generaties.
Hierbinnen streeft de gemeente naar het verder verbeteren van afvalpreventie en –scheiding en
de wijze waarop afval wordt aangeboden tegen zo laag mogelijke kosten voor de burger.
Verdergaande afvalpreventie en –scheiding zal uiteindelijk moeten leiden tot de “afvalloze
gemeente” en een lage afvalstoffenheffing voor de burger. De materiaaltransitie die nodig is om
dit te bereiken, is gericht op het sluiten van kringlopen op lokaal/regionaal niveau. Zoals eerder is
aangegeven (§ 2.4), onderschrijft de gemeente Valkenswaard deze visie waarbij uiterlijk in 2040
geen huishoudelijk restafval meer ontstaat in de gemeente. De weg er naar toe zal via een
gefaseerde aanpak worden uitgevoerd: eerst optimalisatie en vervolgens innovatie van het
inzamelsysteem.
De gemeente maakt bij de keuze van beleidsmaatregelen steeds een zorgvuldige afweging
tussen het milieurendement, de kosten en het serviceniveau. Ook het effect van de
afvalvoorzieningen op de kwaliteit van de openbare ruimte worden hierbij betrokken. Dit betekent
aandacht voor zwerfvuil en locatiekeuzes van afvalcontainers in de openbare ruimte.
De gemeente Valkenswaard wil een gemeente zijn waarin burgers en ondernemers zich
medeverantwoordelijk voelen èn zich inzetten voor het schoonhouden van hun omgeving. Dit
betekent meer draagvlak creëren voor de beleidsmaatregelen die de gemeente wil uitvoeren en
de burgers en ondernemers aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid.
4.1.2.

Doelen en uitgangspunten
De volgende doelen en uitgangspunten worden nagestreefd c.q. zijn van toepassing:
• Het beleid valt binnen de kaders van het Europese en Nederlands afvalbeleid.
• Het realiseren van de landelijke doelstellingen voor afvalscheiding (LAP2).
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•
•

•
•
•
•

Het beduidend milieuvriendelijker maken van de afvalinzameling en met name het stimuleren
van de inzameling van kunststofverpakkingen (KFF+).
Het beleid dient zwerfafval te voorkomen. Illegale afwenteling bij collectieve
brengvoorzieningen en illegale stort van huishoudelijk afval elders in de gemeente mag in
ieder geval niet toenemen.
Het realiseren van een kostenbesparing in de afvalinzameling, waardoor een verlaging van de
afvalstoffenheffing wordt gerealiseerd.
Het realiseren maatregelen zonder daarbij tekort te doen aan het serviceniveau voor de
burger.
Er wordt ingezet op een flexibel en toekomstbestendig inzamelsysteem voor huishoudelijke
afvalstoffen.
De focus van de maatregelen ter verbetering van de huis-aan-huisinzameling ligt bij
laagbouw, aangezien het merendeel van de aansluitingen in de gemeente Valkenswaard
laagbouw betreft en de gemeente slechts beperkt de gescheiden inzameling bij hoogbouw
kan beïnvloeden wegens de geringe beschikbare ruimte bij hoogbouwwoning.

4.2.

Beleidsinstrumenten

De gemeente heeft een aantal mogelijkheden tot haar beschikking om de hoeveelheid
huishoudelijk restafval te verminderen. Het gedrag van de burger staat hierbij centraal: de burger
zal immers een beter scheidingsgedrag moeten tonen. Het beter scheiden van de burger hangt
van een aantal factoren af, waarbij grofweg onderscheid kan worden gemaakt tussen de situatie
‘achter de voordeur’ en de situatie ‘op straat’. De mate van invloed die de gemeente heeft op
beiden, is verschillend mede vanwege het type beleidsinstrument dat zij kan inzetten.
4.2.1.

Sturing ‘ achter de voordeur’
De situatie op het gebied van afvalscheiding is per huishouden veelal verschillend en niet
eenduidig. De wijze waarop een burger al dan niet afval scheidt, hangt voor een belangrijk deel af
van de kennis, houding en gedrag van de individuele burger. Daarnaast zijn het type
inzamelmiddel (pedaalemmer, zak, krat, doos) en de fysieke mogelijkheden (ruimte in en om huis)
om te scheiden belangrijke factoren.

De gemeente Valkenswaard heeft vooral in de communicatieve en educatieve sfeer
mogelijkheden om het gedrag van de burger te veranderen. De inzet van de gemeente kan gericht
zijn op het informeren van de burger om het afval beter te scheiden. Door middel van een gerichte
communicatiecampagne wordt de kennis over de afvalinzameling (beter scheiden, lagere kosten
en minder milieudruk, maar ook informatie over huidige inzamelstructuur, promotie van de
kringloopwinkel en inzameling oud papier door verenigingen) vergroot met als doel een
gedragsverandering bij de burger (beter scheiden van stromen). De inhoud en focus van de
communicatiecampagne kan gebaseerd worden op de resultaten uit het tevredenheidonderzoek
(zie § 3.5). Belangrijk hierbij is dat communicatie regelmatig herhaald wordt om het gewenste
effect te blijven behouden.
Ten aanzien van de fysieke inzamelmiddelen heeft de gemeente minder sturingsmogelijkheden.
Bedrijven zoals Brabantia en Smurfit Kappa zijn wel bezig om nieuwe innovaties op dit gebied
samen met de SRE Milieudienst en gemeenten in de regio te ontwikkelen.
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4.2.2.

Sturing ‘op straat’
Op het gebied van de fysieke inzamelstructuur (inzamelcontainers aan huis, verzamelcontainers
in de wijk) heeft de gemeente meer sturingsmogelijkheden tot haar beschikking. Hierbij moet
gedacht worden aan differentiatie in containervolumes, ophaalfrequenties, tarifering (diftar) en
keuzes in breng- en haalvoorzieningen voor verschillende deelstromen. Het streven hierbij is om
restafval bij de burgers te ontmoedigen en het scheiden van bruikbare deelstromen te stimuleren.
Een mix van bovengenoemde instrumenten kan daarbij worden ingezet.
Voor wat betreft de optimalisatie van de inzamel logistiek (inzamelvoertuigen en routering) is de
31
gemeente afhankelijk van de stand van de techniek , van innovatieve concepten op het gebied
van retourlogistiek (langere termijn), maar ook van keuzes in haal- en brengvoorzieningen. Voor
wat betreft dit laatste is eerder geconstateerd dat de huidige duobak vanuit logistiek oogpunt
matig presteert.

De gemeente kan in samenwerking met CURE de logistieke aspecten van de afvalinzameling
(verder) optimaliseren door slimme keuzes te maken met name op het gebied van (de organisatie
van de) haal- en brengvoorzieningen in de gemeente.
Naast bovengenoemde mogelijkheden kan de gemeente via haar handhavinginstrumentarium de
burger beïnvloeden om het gewenste gedrag te vertonen. In sommige gevallen kan het optreden
van de milieupolitie de enige mogelijkheid zijn ongewenst gedrag tegen te gaan. Hierbij gaat ook
een preventieve werking vanuit gaat. De milieupolitie heeft bij haar optreden de keuze uit het
aanspreken van inwoners op ongewenst gedrag, het waarschuwen en het opleggen van een
sanctie.

4.3.

Maatregelenpakketten

Zoals uit § 4.1 is gebleken, heeft de gemeente op het gebied van de fysieke inzamelstructuur
sturingsmogelijkheden tot haar beschikking. In onderstaande paragrafen worden drie
maatregelenpakketten beschreven, waarbij de wijze van huisvuilinzameling (halen en brengen)
centraal staat:
A. Handhaven van huidige duobak;
B. Inzamelen van groen en grijs ontkoppelen;
C. Inzamelen zonder grijze container;
Per pakket wordt op hoofdlijnen ingegaan op de consequenties voor milieu, kosten en service.
4.3.1.

Maatregelenpakket A: handhaven van huidige duobak
In dit pakket wordt de huidige duobak gehandhaafd. De inzet van de gemeente zal met name
gericht zijn op het informeren van de burger om het afval beter te scheiden (‘sturing achter de
voordeur’). Wat betreft de ‘sturing op straat’ wordt de inzamelstructuur uitgebreid met een extra
brengvoorziening voor tuinafval. In het voor- en najaar worden verspreid over de gemeente tuin
en/of bladkorven geplaatst. De huidige brengvoorziening voor KFF+ wordt uitgebreid met extra
locaties. Hierdoor heeft de burger meer mogelijkheden om zich van plasticverpakkingsmateriaal te
ontdoen. Daarnaast worden uitgiftepunten van de zogenaamde ‘Plastic Hero zakken’ ingericht

31

Recentelijk zijn bijvoorbeeld elektrisch aangedreven inzamelvoertuigen op de markt
beschikbaar gekomen. Een ander voorbeeld is de inzameling met een zogenaamde
driecompartimenten voertuig (restafval, gft en plastic verpakkingen) in de vijf Kempen gemeenten
vanaf 1 januari 2012.
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(bijvoorbeeld via supermarkten, gemeentehuis en buurthuizen), zodat de burger verder wordt
gefaciliteerd in het scheiden van plastic.
Op basis van bovenstaande maatregelen wordt de volgende inschatting voor de afvaldriehoek
milieu, kosten en service gemaakt.
• Milieu: een kleine verbetering als gevolg van beter scheiden.
• Kosten: de eenmalige investeringskosten en terugkerende ophaalkosten voor blad-/tuinafval
en extra KFF+ moeten gedekt worden uit de lagere verwerkingskosten voor HRA. Of dit
budgetneutraal te realiseren is, hangt af van het extra gerealiseerde scheidingsrendement.
Alleen de inzet door middel de communicatiecampagne kan nagenoeg budgetneutraal.
• Service: deze zal naar verwachting licht toenemen, omdat de brengvoorzieningen voor
tuinafval en KFF+ worden uitgebreid en de uitgifte van ‘Plastic Hero zakken’ wordt
gefaciliteerd. De duobak blijft gehandhaafd (wekelijks inzamelen van groen en grijs).
Met de volgende aandachtspunten moet in dit scenario verder rekening worden gehouden:
o Huidige nadelen van de duobak blijven bestaan (zie vorig hoofdstuk).
o Differentiëren naar volume containers/ophaalfrequentie voor GFT en HRA afzonderlijk is niet
mogelijk.
o Eventueel toepassen van diftar op GFT (burger financieel belonen) en HRA (burger belasten)
is niet mogelijk.
4.3.2.

Maatregelenpakket B: inzamelen van groen en grijs ontkoppeld
In dit pakket wordt de inzameling van GFT en HRA ontkoppeld. Ook in dit scenario zal de
gemeente een gerichte communicatiecampagne moeten voeren ten behoeve van een betere
scheiding van de stromen en kan de inzamelstructuur worden uitgebreid met extra
brengvoorzieningen voor tuinafval en KFF+ (in geval van optie 3, zie verder hieronder).

Voor het ontkoppelen van de inzameling van GFT en HRA zijn drie opties denkbaar.
1. Naast de huidige duobak wordt een tweede GFT container geplaatst. De huidige duobak
wordt ingezet om HRA en KFF+ in te zamelen (conform model Venlo).
2. Naast de huidige duobak wordt een tweede HRA container geplaatst. De huidige duobak
wordt ingezet om GFT en KFF+ in te zamelen.
3. De huidige duobak wordt vervangen door twee separate containers voor GFT en HRA
(gangbaar alternerend systeem in Nederland).
NB1: Voor optie 1 en 2 is de inzameling van OPK in plaats van KFF+ ook mogelijk, maar dan
zullen de verenigingen de inzameling niet meer kunnen verzorgen.
NB2: Voor alle opties is een extra brengvoorziening voor luiers te overwegen (minder
stankoverlast, service verhogen). Op basis van ervaringen in andere gemeenten/ in den lande is
dit naar verwachting alleen kosteneffectief bij eventuele toepassing van een diftar systeem (meer
afzet van separate luierinzameling, waardoor gemiddeld lagere kosten worden gemaakt).
Op basis van dit maatregelenpakket wordt de volgende inschatting voor de afvaldriehoek milieu,
kosten en service gemaakt.
• Milieu: een grotere verbetering als gevolg van betere scheiding van GFT en KFF+32 uit het
restafval voor de opties 1 en 2. Voor optie 3 wordt een verbetering van de scheiding van GFT
verwacht ten opzichte van de huidige situatie en ten opzichte van de opties 1 en 2.

32

OPK in plaats van KFF+ indien bij optie 1 of 2 voor inzameling OPK wordt gekozen.
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•

•

Kosten: de eenmalige investeringskosten en terugkerende jaarlijkse kosten moeten gedekt
worden uit de lagere verwerkingskosten voor HRA. Voor optie 1 en 2 worden lagere jaarlijkse
kosten verwacht. Nader onderzoek moet uitwijzen of dit in de praktijk ook gerealiseerd kan
worden. Op basis van praktijkervaringen zijn voor optie 3 lagere jaarlijkse kosten te
verwachten.
Service: deze zal naar verwachting in eerste instantie afnemen, omdat er tweewekelijks wordt
ingezameld van groen en grijs (in plaats van wekelijks). De verwachting is echter dat door
gewenning aan het nieuwe systeem de perceptie van de burgers positief zal veranderen. Een
adequate communicatie en klachtenafhandeling is hierbij cruciaal. Via extra brengvoorziening
(o.a. luiers) en uitbreiding van bestaande brengvoorzieningen voor tuinafval en KFF+ inclusief
eventueel wekelijks inzamelen van GFT is het service niveau te verhogen.

Met de volgende aandachtspunten moet in dit scenario verder rekening worden gehouden:
o Optie 1 en 2: huidige nadelen van duobak blijven gehandhaafd. Ook zullen praktische
problemen zoals het vastzitten van KFF+ en eventuele onbalans van de minicontainer (lichte
en zware fractie) onderzocht moeten worden.
o Optie 1 en 2: alleen differentiëren naar volume (140 of 240 liter) van de tweede container is
mogelijk. Er zijn wel mogelijkheden om ophaalfrequentie van bijvoorbeeld GFT te verhogen.
o Verder is het voor optie 1 de vraag in hoeverre de capaciteit voor het HRA (135/140 liter)
voldoende is voor met name grote gezinnen bij tweewekelijks inzamelen. Ook is eventueel
diftar op HRA niet mogelijk.
o Optie 2 en 3: een eventuele invoering van diftar op HRA is mogelijk.
o De jaarlijkse meerkosten als gevolg van een extra inzamelronde (bijv. GFT wekelijks) of
minderkosten als gevolg van minder frequente inzamelronde (bijv. HRA 3 of 4 wekelijks)
zullen van invloed zijn op de totale kosten per jaar. Daartegenover staan opbrengsten als
gevolg van een betere scheiding (lagere verwerkingskosten HRA).
4.3.3.

Maatregelenpakket C: inzamelen zonder grijze container
In dit pakket wordt de grijze container afgeschaft en wordt volledig ingezet op het gescheiden
inzamelen van bruikbare deelstromen bij de burger. De nadruk in dit scenario ligt bij het halen van
33
bruikbare deelstromen en ontmoedigen van restafval via een brengvoorziening.

De gemeente Zwolle heeft bij wijze van een proef de inzameling georganiseerd via dit
zogenaamde systeem ‘omgekeerd inzamelen’: de grijze container werd ingezet om plastic
verpakkingsmateriaal (KFF+) in te zamelen en voor HRA werden voor alle huishoudens
ondergrondse brengvoorzieningen gerealiseerd. Dit systeem is de proeffase inmiddels voorbij en
wordt wegens succes in 2012 verder opgeschaald en gemeentebreed ingevoerd.
Deze wijze van ‘omgekeerd inzamelen’ past ook binnen de visie van CURE voor wat betreft de
34
mogelijke toekomstige inzameling in Valkenswaard. Mengstromen worden in een ‘sorteer
componenten’ container ingezameld en GFT/OPK in de huidige duobak waarbij de duobak op
termijn vervangen wordt door twee separate containers GFT en OPK. Tevens worden
brengvoorzieningen voor luiers op de milieustraat en bij kinderdagverblijven geplaatst. Voor HRA
worden circa 250 ondergrondse brengvoorzieningen in de gemeente gerealiseerd. Deze
ondergrondse containers dienen voorzien te worden van toegangsregistratie en weeginrichting,
33

Er is een gemeente in de regio die een ambitieuze pilot heeft gehouden waarbij werd
ingezameld zonder grijze container met een resultaat van 96% minder restafval. Ook in andere
gemeenten in den lande zijn inzamelsystemen beproefd, waarbij de grijze bak geen rol meer
speelt en hierdoor de hoeveelheid restafval aanzienlijk werd teruggedrongen.
34
Informatie verstrekt door CURE.
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waarbij wordt afgerekend per gewichtseenheid (diftar op restafval). Voor hoogbouw worden
containerruimtes ingericht voor gescheiden materiaalstromen (grondstoffen), papier en eventueel
GFT (stankoverlast is bij dit laatste een aandachtspunt).
Op basis van dit maatregelenpakket wordt de volgende inschatting voor de afvaldriehoek milieu,
kosten en service gemaakt.
• Milieu: een grote verbetering als gevolg van beter scheiden van deelstromen en substantieel
minder restafval. De doelstellingen vanuit LAP2 worden in dit scenario gehaald.
• Kosten: voor de aanleg (en onderhoud) van de ondergrondse infrastructuur zijn grote
investeringen nodig (met bijbehorende financiële risico’s), die terugverdiend moeten worden.
Ook hier geldt dat deze eenmalige investeringskosten en terugkerende jaarlijkse kosten
gedekt moeten worden uit de lagere verwerkingskosten voor HRA en uit de opbrengsten van
waardevolle deelstromen. Ten opzichte van de hiervoor beschreven opties zullen de
investeringskosten hoog zijn.
• Service: zal verbeteren ten opzichte van de huidige situatie en naar verwachting hoger zijn
dan de andere twee maatregelenpakketten. Een componenten container is eenduidig en
gemakkelijk voor de burger, waarbij gewenst gedrag wordt beloond in service. De waardevolle
deelstromen worden namelijk gehaald en het ongewenste restafval moet de burger zelf tegen
betaling brengen.
4.3.4.

Resumerend: keuzes maken
In de voorgaande paragrafen zijn drie maatregelpakketten op hoofdlijnen beschreven. De keuze
voor een bepaald pakket aan maatregelen wordt bepaald door de doelstellingen en
uitgangspunten van het afvalbeleid.

Gelet op de matige prestatie van de duobak zal inzet van maatregelenpakket A niet tot de
gewenste verbeteringen op het gebied van milieu (doelstelling LAP-2) en kostenreducties leiden.
In dit pakket staat handhaven van de huidige duobak immers centraal. Dit geldt overigens ook
voor de opties 1 en 2 in maatregelenpakket B, waarbij de duobak (gewijzigd) wordt ingezet.
Maatregelenpakket C (geen grijze container) zal naar verwachting wel tot een substantieel lagere
hoeveelheid restafval leiden, waarbij de inschatting is dat LAP-2 gehaald kan worden. Pakket C
vraagt wel om grote investeringen voor aanleg van de fysieke infrastructuur, invoering van diftar
en jaarlijkse terugkerende exploitatiekosten (onderhoud, afschrijvingen ed.). Het is de vraag of
deze kosten terugverdiend kunnen worden als gevolg van een beter scheidingsrendement en de
vermarkting van waardevolle deelstromen.
Ontkoppelen van GFT en HRA via twee separate containers (maatregelenpakket B, optie 3) biedt
mogelijkheden om de hoeveelheid GFT substantieel te verhogen waarmee op korte termijn een
slag in verhoogd scheidingsrendement gehaald kan worden. Daarnaast biedt dit systeem de
nodige flexibiliteit om verdere optimalisatie op een relatief eenvoudige manier door te voeren. Het
is een zogenaamd groeimodel. Om het scheidingsrendement nog verder te verhogen (en
verdergaande kostenbesparingen en verminderde milieudruk te realiseren) is het mogelijk om de
ledigingfrequenties en containervolumes van GFT en HRA te variëren en eventueel diftar in te
voeren. Verder zijn er misschien mogelijkheden om het systeem uit te breiden met bijvoorbeeld de
PMD-zak (plastics, metalen en drankenkartons). Een andere optie is het systeem te wijzigen door
de grijze bak op termijn in te zetten voor de inzameling van mengstromen via een ‘sorteer
componenten’ container en het resterende huishoudelijke restafval via een grijze zak in te
zamelen. Om meer gevoel te krijgen voor de kosten en opbrengsten van het alternerend
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inzamelen van groen en grijs is in de volgende paragraaf en in Bijlage 9 een businesscase op
hoofdlijnen uitgewerkt.

4.4.

Businesscase op hoofdlijnen

4.4.1.

Huidige duobak vs. alternerend GFT en HRA
Op hoofdlijnen betekent deze businesscase het volgende voor de drie aspecten uit de
afvaldriehoek.
• Milieu: verbetert (als gevolg van beter scheiden van deelstromen en substantieel minder
restafval).
• Kosten: verbetert (door besparingen).
• Service: blijft ongeveer gelijk.

Om in kaart te brengen wat het in financiële zin betekent wanneer men kiest voor een alternerend
inzamelsysteem van GFT en HRA (een versie van maatregelenpakket B), is onderstaande
businesscase uitgewerkt.
In de businesscase worden verschillende typen kosten onderscheiden, welke kunnen worden
onderverdeeld in:
- inzamelkosten;
- verwerkingskosten;
- kapitaallasten;
- overige structurele kosten.
Een toelichting op de verschillende kostenposten is opgenomen in Bijlage 9.
Bij het doorrekenen van de verschillende kosten is rekening gehouden met een
afschrijvingstermijn van 10 jaar (gelijk aan afschrijvingstermijn van een container) en een rentelast
van 4,5%.
In onderstaande tabel (Tabel 4) is de businesscase doorgerekend. Tabel 4 geeft een overzicht
van de meer- en minderkosten van een alternerend inzamelsysteem ten opzichte van de huidige
situatie (wekelijks inzamelen duobak). Uit de tabel blijkt dat het invoeren van alternerend
inzamelen van GFT en HRA de gemeente jaarlijks een besparing oplevert van ca. € 185.000,-.
Omgerekend betekent dit voor de burger dat een jaarlijkse verlaging in de afvalstoffenheffing
mogelijk is van ca. € 14,- per huishouden.
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Kosten per jaar [euro’s]

Nieuwe situatie (GFT en REST alternerend)
t.o.v. huidige situatie (duobak wekelijks)

Inzamelkosten
Laagbouw: GFT- en restafval
Hoogbouw: restafval

-209.678
-

Verwerkingskosten
Restafval
GFT afval

-58.000
23.000

Kapitaallasten
Inzamelvoertuigen
Verwijderen tussenschotten duobakken
Aanschaf extra containers
Adresstickers
Uitzetten nieuw containers
Updaten adresbestanden
Coördinator
Communicatie

5.750
41.073
821
5.750
3.286
3.286

Overige kosten structureel
Verwerken ledigingen in CMS
Openstellen telefoonlijn

-

Totale kosten

-184.711
-13,53

Kosten per huishouden
Tabel 4 Totale jaarlijkse méérkosten alternerend inzamelen GFT en HRA t.o.v. huidige situatie

Noot
Uit de sorteeranalyse (§ 3.3.2) blijkt dat er nog een aanzienlijk aandeel
kunststofverpakkingsmateriaal (KFF+) in het HRA zit. Het scheiden van KFF+ uit HRA levert
aanzienlijke opbrengsten op.
Ter indicatie: het verwerken van KFF+, wanneer gescheiden aangeleverd, levert de gemeente
een vergoeding op van € 475. Wanneer het KFF+ in het HRA wordt aangeleverd, dan wordt het
KFF+ als HRA verwerkt, met bijbehorende verwerkingskosten van € 140 per ton. Elke extra ton
KFF+ die uit het HRA wordt gescheiden levert de gemeente per saldo dus ca. € 600 per ton op (€
475 + € 140 per ton).
Ter vergelijk met GFT: elke extra ton GFT die uit het HRA wordt gescheiden levert de gemeente
per saldo ca. € 85 per ton op (€ 140 verwerkingskosten HRA vs. € 55 verwerkingskosten GFT).
Het is dus raadzaam om ook maatregelen te treffen om de inzameling van KFF+ te stimuleren. De
mogelijke maatregelen zijn beschreven in paragraaf 5.1
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4.5.

Conclusie

De gemeente Valkenswaard kiest er voor om de huidige duobak te vervangen door het
alternerend tweewekelijks inzamelen van GFT en HRA. Daarnaast zal onderzocht worden welke
aanvullende maatregelen uitgevoerd kunnen worden ter bevordering van een betere scheiding
van deelstromen. Hierbij zal steeds een afweging worden gemaakt tussen het milieurendement
enerzijds en kostenbeheersing anderzijds bij een acceptabel serviceniveau.
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5.

Beleidsuitvoering

In dit hoofdstuk wordt de uitvoering van het beleid beschreven. In § 5.1 wordt verder in gegaan op
de maatregelen die de gemeente Valkenswaard op de korte en middellange termijn 2012-2020
gaat nemen om de geformuleerde doestellingen en uitgangspunten zoals eerder beschreven in
deze nota te realiseren. Voor de volledigheid worden ze nogmaals opgesomd.
• Het beleid valt binnen de kaders van het Europese en Nederlands afvalbeleid.
• Het realiseren van de landelijke doelstellingen voor afvalscheiding (LAP2).
• Het beduidend milieuvriendelijker maken van de afvalinzameling en met name het stimuleren
van de inzameling van kunststofverpakkingen (KFF+).
• Het beleid dient zwerfafval te voorkomen. Illegale afwenteling bij collectieve
brengvoorzieningen en illegale stort van huishoudelijk afval elders in de gemeente mag in
ieder geval niet hoger zijn dan de huidige hoeveelheid die ingezameld wordt.
• Het realiseren van een kostenbesparing in de afvalinzameling, waardoor een verlaging van de
afvalstoffenheffing wordt gerealiseerd.
• Het realiseren van maatregelen zonder daarbij tekort te doen aan het serviceniveau voor de
burger.
• Er wordt ingezet op een flexibel en toekomstbestendig inzamelsysteem voor huishoudelijke
afvalstoffen.
• De focus van de maatregelen ter verbetering van de huis-aan-huisinzameling ligt bij
laagbouw, aangezien het merendeel van de aansluitingen in de gemeente Valkenswaard
laagbouw betreft en de gemeente slechts beperkt de gescheiden inzameling bij hoogbouw
kan beïnvloeden wegens de geringe beschikbare ruimte bij hoogbouwwoning.
In § 5.2 wordt de projectorganisatie beschreven en § 5.3 gaat tot slot in op de monitoring en
evaluatie van het afvalbeleid.

5.1.

Uitvoering

De lange termijn visie van de gemeente Valkenswaard is dat uiterlijk in 2040 geen huishoudelijk
restafval meer ontstaat in de gemeente. De weg er naar toe zal via een gefaseerde aanpak
worden uitgevoerd: eerst optimalisatie en vervolgens innovatie van het inzamelsysteem. Op de
korte termijn (2012-2017) zullen de inspanningen met name gericht zijn op het optimaliseren van
het huidige systeem. De vervanging van de huidige duobak in een alternerend systeem voor GFT
en HRA maakt hiervan een belangrijk onderdeel en deze inzamelmethodiek is geschikt voor een
verdere gefaseerde aanpak op langere termijn (groeimodel). Op de middellange termijn (20172020) zal de omslag worden gemaakt richting innovatie en een transitie naar duurzaam
materialenbeheer. De manier waarop dit zal gebeuren wordt te zijner tijd uitgewerkt en rond 2015
zal de raad hierover worden geïnformeerd.
De volgende korte termijn maatregelen worden genomen. De maatregelen ten aanzien van
monitoring zijn beschreven in §5.3.
Communicatie:
• Opstellen van een communicatieplan gericht op een betere afvalscheiding en waarin
aandacht is voor integraliteit met andere beleidsterreinen (zie § 1.6) en tijdig beginnen met de
voorlichting over wijzigingen in het inzamelsysteem.
Juridisch/financieel:
• Aanpassen van de Afvalstoffenverordening, het Uitvoeringsbesluit en de
Afvalstoffenheffingsverordening.
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Handhaving:
• Uitvoering van een nulmeting naar zwerfafval, afvaldumping en onjuiste aanbieding van afval.
• Opstellen van een handhavingsplan en eventuele inzet van tijdelijke extra menskracht.
Operationeel:
• Aanschaf van minicontainers met chip voor HRA voor de laagbouw en invoeren van
alternerend tweewekelijks inzamelen van HRA en GFT. Er wordt gestreefd naar het
minimaliseren van het containervolume van de grijze container (prikkel voor burgers om beter
afval te scheiden). De huidige duobak wordt gebruikt om GFT in te zamelen (tussenschot
wordt verwijderd).
• Aanschaf en uitgifte van Plastic Hero zakken bij het gemeentehuis, buurthuizen,
supermarkten en/of winkeliers gericht op het faciliteren van de inwoners om plastic
35
verpakkingsmateriaal beter te scheiden (KFF+).
• Uitbreiding van extra haalvoorzieningen en/of extra brenglocaties voor KFF+, waarbij het
uitgangspunt is dat uitbreiding minimaal budgetneutraal plaatsvindt.
• Onderzoek naar de plaatsing van tuinkorven in het voor- en najaar, waarbij het uitgangspunt
is dat uitbreiding minimaal budgetneutraal plaatsvindt.
• Onderzoek naar het verder optimaliseren van het systeem door wijziging van ophaalfrequentie
(HRA minder frequent en GFT frequenter) en introductie van bijvoorbeeld de (P)MD-zak,
grijze zak en diftar.
• In het kader van energie besparen bij mobiliteit (T21, zie § 1.3) wordt het aantal aan afval
gerelateerde vervoersbewegingen zo veel als mogelijk beperkt. In samenwerking met CURE
zullen de logistieke aspecten qua inzamelroutes en –planning van de afvalinzameling (verder)
worden geoptimaliseerd.
• In toekomstige aanbestedingstrajecten worden de strengste emissie-eisen voor vrachtwagens
toegepast en worden criteria opgenomen voor het rijden op duurzame(re) brandstof.
• Wat betreft de implementatie van duurzaam inkopen (T28, zie § 1.3) past de gemeente de
criteria duurzaam inkopen (opgesteld door Agentschap NL) toe voor de productgroepen
waarvoor deze beschikbaar zijn. Daarnaast past de gemeente Cradle to Cradle (C2C) als
inspiratiebron toe bij aanbestedings- en inkooptrajecten (T29, zie § 1.3).

5.2.

Projectorganisatie

Om de voorgenomen maatregelen op een adequate manier te kunnen uitvoeren, is een gedegen
projectorganisatie nodig. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een interne en externe
projectorganisatie.
Interne projectorganisatie
De beleidsmedewerker afval neemt een spilfunctie in en is verantwoordelijk voor de algemene
regie en coördinatie van de uitvoering. Ook onderhoudt deze medewerker contacten met
belangrijke verwante interne beleidsvelden en is hij/zij aanspreekpunt voor externe partijen.
Daarnaast is de portefeuillehouder Milieu door de gemeente aangesteld als bestuurlijk
coördinator.
Ten behoeve van de uitvoering en creatie van intern draagvlak wordt een ambtelijke werkgroep
opgericht. Primaire taak van deze werkgroep is zorg te dragen dat de maatregelen daadwerkelijk
35

Wanneer supermarkten en/of winkeliers betrokken worden bij de uitgifte van plastic (Hero)
zakken, kan gekeken worden naar de mogelijkheden om de zak door hen te laten gebruiken voor
opdruk ter promotie van eigen winkel in ruil voor sponsoring/financiering van de zakken.
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worden uitgevoerd. Gelet op de diversiteit van de werkzaamheden zijn meerdere disciplines
nodig. In ieder geval zullen de disciplines milieu, communicatie, beheer openbare ruimte
buitendienst, handhaving en financiën vertegenwoordigd worden. Afhankelijk van het type
werkzaamheden zullen externe partijen (deskundigen op specifieke gebieden) ingeschakeld
worden.
Externe projectorganisatie
De externe projectorganisatie betreft een regulier overleg in CURE-verband met
vertegenwoordigers van de gemeenten Valkenswaard, Eindhoven en Geldrop-Mierlo en Van
Gansewinkel Overheidsdiensten. In dit overleg vinden met name de bespreking van
uitvoeringgerelateerde taken plaats en worden ervaringen tussen de partijen onderling
uitgewisseld. Jaarlijks wordt een jaarwerkplan opgesteld dat doelstellingen bevat die de
individuele gemeenten en CURE willen bereiken in het volgende jaar of de daarop volgende jaren.
Naast overleg in CURE-verband vindt er per kwartaal een ambtelijk afstemmingsoverleg in SRE
verband plaats waarin alle 21 regiogemeenten zijn vertegenwoordigd, waaronder de gemeente
Valkenswaard.

5.3.

Monitoring en evaluatie

Voor de uitvoering van de acties en het bewaken van realisatie van de gewenste resultaten is een
goede informatievoorziening noodzakelijk. Hierbij moet speciale aandacht worden besteed aan de
opzet van monitoring en (beleids)evaluatie. Monitoring is een instrument om de (beleids)uitvoering
te volgen, evaluaties uit te voeren, zo nodig bij te sturen en verantwoording af te leggen over de
resultaten. Met behulp van monitoring wordt inzicht verkregen of de geformuleerde doelen op
afvalgebied (milieu, kosten en service) in de tijd gerealiseerd worden. Onderdeel van de
monitoring is het vaststellen van de nulsituatie. Met onderhavige nota is hier invulling aan
gegeven, middels het in beeld brengen van de stand van zaken over 2010.
De gemeente Valkenswaard zal periodiek een aantal acties op het gebied van monitoring
uitvoeren om de vinger aan de pols te houden.
• Jaarlijks zullen de ingezamelde hoeveelheden huishoudelijke afvalstromen worden bepaald
en sorteeranalyses van het HRA worden genomen. Met behulp van deze informatie wordt
inzicht verkregen in hoe de gemeente presteert met betrekking tot de geformuleerde
milieudoelstellingen (het realiseren van LAP2 en het milieuvriendelijker maken van de
afvalinzameling).
• Jaarlijks biedt het gemeentelijke financiële jaarverslag informatie over de kosten van de
afvalinzameling. Met deze informatie kan worden nagegaan of een kostenbesparing in de
afvalinzameling en daarmee ook een kostenbesparing richting de burger (in de vorm van
verlaging van de afvalstoffenheffing) wordt gerealiseerd.
• Na de invoering van het alternerend inzamelen van de groene en grijze container en de
additionele acties op het gebied van communicatie en gescheiden inzamelen van plastic
verpakkingsmateriaal, zal een tevredenheidonderzoek onder de Valkenwaardse inwoners
worden uitgevoerd om het ervaren serviceniveau te meten.
• De uitgevoerde acties, maatregelen en resultaten op het gebied van milieu, kosten en service
worden door middel van een jaarlijkse ‘stand van zaken’-rapportage in beeld gebracht.
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Bijlage 1 Toelichting taakstellingen milieubeleidsplan en doelstelling
luchtkwaliteitsplan
In deze bijlage worden de taakstellingen T21, T28 en T29 uit het milieubeleidsplan en de
doelstelling met betrekking tot het afvalbeleid uit het luchtkwaliteitsplan nader toegelicht. Deze
taakstellingen hebben betrekking op de uitvoering van het te formuleren afvalbeleid.
Milieubeleidsplan
T21
Energie besparen bij mobiliteit (gemeentelijk wagenpark)
In het kader van energie besparen bij mobiliteit is in het milieubeleidsplan specifiek genoemd
energiebesparing bij de afvalinzameling. Hierbij valt te denken aan het minimaliseren van het
aantal aan afval gerelateerde vervoersbewegingen en de vervoersbewegingen die wel nodig zijn
op duurzame(re) brandstof uit te voeren. Deze aspecten dienen derhalve meegenomen te worden
in toekomstige aanbestedingstrajecten ten behoeve van de afvalinzameling en zullen ook in de
uitvoering van het afvalbeleid structureel meegenomen moeten worden.
T28
Duurzaam inkopen implementeren
Wat betreft de implementatie van duurzaam inkopen wordt in het milieubeleidsplan aangegeven
dat de gemeente de criteria duurzaam inkopen (opgesteld door Agentschap NL) dient toe te
passen voor de productgroepen waarvoor deze beschikbaar zijn. Voor de inzameling van
huishoudelijke afvalstoffen betekent dit dat bij de inkoop van nieuwe huisvuil inzamelvoertuigen de
criteria duurzaam inkopen toegepast dienen te worden.
T29
Cradle to cradle als inspiratiebron gebruiken bij duurzaam inkopen
Voor het toepassen van Cradle to Cradle (C2C) als inspiratiebron schrijft het milieubeleidsplan
voor dat C2C gerelateerde criteria opgenomen dienen te worden bij aanbestedings- en
inkooptrajecten. Ook hier dient rekening mee te worden gehouden bij de uitvoering van het
afvalbeleid.
Luchtkwaliteitsplan
Naast het milieubeleidsplan is ook in het luchtkwaliteitplan Valkenswaard en Waalre 2009 – 2014 een
doelstelling opgenomen die van invloed is op de uitvoering van het afvalbeleid. Het betreft de emissieeisen voor vrachtwagens, waaronder de voertuigen die worden ingezet voor de afvalinzameling. Een
concreet voorbeeld hiervan is de recente aanbesteding van drie nieuwe inzamelwagens door CURE in
de markt is gezet. Bij de aanbesteding zijn – naast andere duurzaamheidcriteria – de strengste
emissienormen meegenomen waaraan de nieuwe vrachtwagens moeten voldoen. Hoe lager de
emissie van verontreinigende stoffen, hoe groter de kans dat het betreffende voertuigtype wordt
gekozen. In 2011 worden twee vrachtwagens vervangen en in 2012 één vrachtwagen.
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Bijlage 2 Toelichting Wet Milieubeheer
De Wet milieubeheer (Wm) vormt het kader voor de regelgeving op het gebied van het
afvalstoffenbeheer. Op het gemeentelijke taakvlak bevat de Wm voor de inzameling van
huishoudelijke afvalstoffen voor gemeenten navolgende relevante artikelen:
Artikel 10.3: landelijk afvalbeheerplan
De Wm verplicht de minister van VROM een afvalbeheerplan vast te stellen. Het Landelijk
afvalbeheerplan 2009 – 2015 (LAP2, met een doorkijk naar 2021) bevat het nationale
beleidskader waarin de hoofdlijnen van het afvalbeleid zijn opgenomen. Zo zijn de landelijke
doelstellingen voor gescheiden inzameling en algemene uitgangspunten voor instrumenten als
vergunningverlening en handhaving opgenomen.
Het beleidskader is aangevuld met de uitwerking van dat beleid voor specifieke (categorieën van)
afvalstoffen: de sectorplannen.
Het LAP is van toepassing op de afvalstoffen waarop de Wet milieubeheer van toepassing is. Niet
onder het LAP vallen radioactief afval, baggerspecie, mestoverschotten, destructieafval en
rioolwater, hiervoor bestaat aparte wetgeving. Bestuursorganen zijn verplicht bij de uitoefening
van bevoegdheden m.b.t. afvalstoffen rekening te houden met het LAP.
Artikel 10.4: voorkeursvolgorde
Bij het vaststellen van het afvalbeheerplan dient rekening te worden gehouden met
de navolgende voorkeursvolgorde (‘Ladder van Lansink”) voor de afvalverwijdering:
• kwantitatieve preventie:het ontstaan van afvalstoffen voorkomen of beperken;
• kwalitatieve preventie: bij het vervaardigen van stoffen, preparaten of andere;
producten gebruik maken van stoffen en materialen die na gebruik van het product geen
of zo min mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken;
• nuttige toepassing door producthergebruik: stoffen, preparaten, of andere producten
worden na gebruik als zodanig opnieuw gebruikt;
• nuttige toepassing door materiaalhergebruik: stoffen en materialen waaruit een product
bestaat worden na gebruik van het product opnieuw gebruikt;
• nuttige toepassing als brandstof: afvalstoffen worden toegepast met een hoofdgebruik
als brandstof of voor een andere wijze van energieopwekking;
• verbranden als vorm van verwijdering: afvalstoffen worden verwijderd door deze te
verbranden op het land;
• storten.
Artikel 10.14: bevoegdheid
• Alle overheden moeten rekening houden met het LAP (art. 10.14 Wm); het LAP is
richtinggevend voor hun beleid. Alleen in het belang van een doelmatig
afvalstoffenbeheer kan worden afgeweken.
• Het Rijk moet bij het opstellen van beleidsplannen en het afgeven van beschikkingen
rekening houden met milieuaspecten. Waar dit afvalbeheer betreft, is het LAP het
referentiekader.
• Voor provincies, gemeenten en waterkwaliteitsbeheerders is het LAP het toetsingskader
bij alle vergunningverlening op grond van de Wm waar afvalaspecten aan de orde zijn.
Artikel 10.21/22: zorgplicht
Gemeenten dienen t.a.v. huishoudelijke afvalstoffen te zorgen voor:
o tenminste wekelijkse inzameling van niet grof huishoudelijke afvalstoffen bij elk
perceel waar deze afvalstoffen geregeld kunnen ontstaan, waarbij in ieder geval
groente, fruit en tuinafval apart wordt ingezameld;
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•

•

inzameling van grof afval dient bij elk perceel en er dient in voldoende mate gelegenheid
te worden geboden grof afval achter te laten op een daartoe ter beschikking gestelde
plaats binnen de gemeente;
de gemeenteraad kan besluiten andere afvalstromen afzonderlijk in te zamelen.

NB: zie ook artikel 10.26.
Artikel 10.23: afvalstoffenverordening
Ter bescherming van het milieu dient de gemeenteraad een afvalstoffenverordening vast te
stellen waarbij rekening wordt gehouden met het gemeentelijk milieubeleidsplan, dan wel
milieuprogramma.
De afvalstoffenverordening bevat tenminste regels omtrent het ter inzameling aanbieden aan een
aangewezen inzameldienst, aan een andere inzamelaar voor afzonderlijke genoemde
afvalstromen, het overdragen aan een ander en het achterlaten van afvalstoffen op een ter
beschikking gestelde plaats.
De verordening kan regels bevatten over:
• de wijze van aanbieden, bijvoorbeeld het gebruik van containers en de dagen/tijdstippen
van aanbieden;
• het voorkomen en bestrijden van zwerfafval;
• de inzameling nabij percelen, een niet wekelijkse regelmaat of gedeelten van het grond
gebied waar geen huishoudelijk afval.
In de regelgeving is een wijziging te voorzien t.a.v. de inzamelplicht van GFT-afval, deze blijft
bestaan, maar gemeenten krijgen meer mogelijkheden om te kunnen inspelen op de lokale
situatie. Zo kunnen gemeenten besluiten alleen bepaalde bestanddelen apart in te zamelen (bijv.
tuinafval), GFT-afval samen met ander afval in te zamelen (bijv. luiers), GFT-afval niet wekelijks
maar tweewekelijks in te zamelen of niet apart in te zamelen bij bijvoorbeeld hoogbouw. De
verplichte melding aan de VROM-inspectie van een afwijkende inzameling is vervallen.
Artikel 10.26: afwijking van artikel 10.21.
De gemeenteraad kan, in afwijking van art. 21, in het belang van een doelmatig beheer van
huishoudelijke afvalstoffen bij de afvalstoffenverordening bepalen dat:
• huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld nabij elk perceel, of met een daarbij
aangegeven regelmaat of niet worden ingezameld in een bepaald gedeelte van het
grondgebied;
• aangegeven bestanddelen van GFT afzonderlijk worden ingezameld;
• GFT-afval met andere daarbij aangegeven bestanddelen afzonderlijk van het overige
huishoudelijk afval wordt ingezameld.
Bij de voorbereiding van een zodanig besluit worden ingezetenen en belanghebbenden
betrokken.
Artikel 15.33: afvalstoffenheffing
De gemeenteraad kan ter bestrijding van de kosten die voor haar verbonden zijn aan het beheer
van huishoudelijke afvalstoffen een heffing instellen waaraan kunnen worden onderworpen
degenen die, al dan niet krachtens een zakelijke of persoonlijk recht, feitelijk gebruik maken van
een perceel waarvoor krachtens art. 10.21 en 10.22 Wm een verplichting geldt tot het inzamelen
van huishoudelijk afvalstoffen.
Onder deze kosten wordt mede verstaan de omzetbelasting die ingevolge de Wet op het BTW
compensatiefonds recht geeft op een bijdrage uit het fonds.
Ten aan zien van de heffingsmaatstaf en tarief hebben gemeenten een betrekkelijk grote
beleidsvrijheid. Zij kunnen als maatstaf kiezen voor een heffing per perceel, naar het aantal
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personen in een perceel, naar inzamelfrequentie, naar aantal containers of gewicht van
aangeboden afval of uit combinaties hiervan.
Bij het tarief kan onderscheid worden gemaakt naar een vast tarief of een basistarief met plus
variabel tarief. Tariefdifferentiatie lijdt enerzijds tot gedragsbeïnvloeding (stimuleren preventie en
hergebruik), anderzijds tot een rechtvaardige verdeling van kosten. De meest rechtvaardige vorm
van tariefdifferentiatie is gebaseerd op de aangeboden kilogrammen afval. Tariefdifferentiatie kan
niet door de belastingplichtige worden afgedwongen.
Gemeenten kunnen hun kosten voor afvalbeheer op twee manieren verhalen op de burgers:
• via de afvalstoffenheffing (Wm art 15.33)
deze heffing kan worden beschouwd als een belasting die voortvloeit uit de zorgplicht van
gemeenten waarbij geen individuele tegenprestatie is vereist; ook als geen gebruik wordt gemaakt
van de inzameldienst kan toch een afvalstoffenheffing vereist zijn. Indien de gemeente besluit in
een gedeelte van de gemeente geen huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen is geen
afvalstoffenheffing vereist. In dat geval kan wel sprake zijn van een reinigingsrecht.
• via het reinigingsrecht (Gemeentewet art. 229)
Dit recht heeft betrekking op het genot van door/vanwege de gemeente verstrekte diensten en/of
voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde gemeentelijke voorzieningen. Er moet
sprake zijn van een aanwijsbare prestatie van de overheid (bijv. ledigen van een put). Het recht
wordt ook gebruikt wanneer gemeenten de kosten van inzamelen van bedrijfsafvalstoffen
verhalen op bedrijven.
Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht mogen niet gelijktijdig terzake van het inzamelen van
huishoudelijke afvalstoffen bij hetzelfde perceel worden geheven. Dit is wel mogelijk indien in dat
perceel zowel naast huishoudelijke afvalstoffen ook afvalstoffen ontstaan in bij dat perceel
behorende winkel/praktijkruimte.
Bij collectieve particuliere huishoudens waarbij de bewoners een zekere mate van zelfstandigheid
hebben (bejaardenoorden) is een plicht voor de gemeente om huishoudelijke afvalstoffen in te
zamelen, zij vallen onder de afvalstoffenheffing. Indien het verzorgingskarakter overheerst
(verzorgingshuis), waarbij de voorzieningen en maaltijden gezamenlijk worden gebruikt, is er
sprake van een bedrijf dat onder het reinigingsrecht kan vallen.
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Bijlage 3 Overzicht fysieke inzamelstructuur en contracten
Afvalstroom

Inzamelmiddel

restafval

duocontainer 270 l

GFT-afval

duocontainer 270 l

Inzamelfrequentie

Dienstverlener +
looptijd contract

halen

wekelijks

CURE: onbepaalde tijd

halen

wekelijks

CURE: onbepaalde tijd

Inzamelmethode
huis aan huis inzameling

GHA

halen

afroep

Ergon

textiel

brengen en halen

halen: vierjaarlijks

Het Goed: 01032002
t/m 01032007 Reshare
Actie 68

OPK

halen

in de regel
tweewekelijks

KCA

halen

afroep

CURE: onbepaalde tijd
(samen met 5
verenigingen)
CURE: onbepaalde tijd

containers in openbaar gebied
verpakkingsglas

glasbakken

30 glasbakken op 19
locaties

lediging circa wekelijks

CURE: onbepaalde tijd

kunststofverpakkingen

containers

17 containers op 10
locaties

lediging circa 3x per
week

CURE: onbepaalde tijd

textiel & schoeisel

containers

10 containers op 7
locaties en een
perscontainer

Het Goed: 01032002
t/m 01032007
Reshare

kringloopwinkel
bruikbare voorwerpen

brengen en halen

Tabel 5 Fysieke inzamelstructuur naar afvalstroom
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Bijlage 4 Tarieven afvalstoffenheffing en milieustraat
Afvalstoffenheffing
Voor 2011 zijn de volgende bedragen van toepassing voor wat betreft de afvalstoffenheffing:
• Vast tarief eenpersoonshuishouden per jaar:
€ 210,- incl. BTW
• Vast tarief meerpersoonshuishouden per jaar: € 336,- incl. BTW
• Vast tarief reinigingsrecht per jaar:
€ 285,- incl. BTW
Milieustraat
De milieustraat tarieven voor de inwoners van de gemeente Valkenswaard in 2011 zijn als volgt:
• gratis: OPK, glas, textiel, schoenen, KGA, asbest, afgewerkte motorolie (maximaal 5
liter), ijzer en andere metalen (geen bouwmaterialen), kadavers van kleine
huisdieren, wit- of bruingoed of kringloopgoederen;
• € 2,voetganger/fiets/fietskar met HRA (max. 2 vuilniszakken), blad/gras, snoeihout,
GHA, grond (niet chemisch verontreinigd), banden van personenauto (max. 4
3
stuks), bouw en sloopafval (BSA) (max. 2 m );
• € 5,auto/aanhanger met HRA (max. 2 vuilniszakken), blad/gras, snoeihout, GHA,
grond (niet chemisch verontreinigd), banden van personenauto (max. 4 stuks),
3
bouw en sloopafval (BSA) (max. 1 m );
3
• € 5,auto/aanhanger met bouw en sloopafval (BSA) (max. 1 m ).
3
• € 11,- auto/aanhanger met bouw en sloopafval (BSA) (max. 1 – 2 m ).
Circa 4.000 inwoners van Leende maken ook gebruik van de milieustraat van Valkenswaard. Voor
hen gelden ook dezelfde tarieven. De verdeling van kosten van de milieustraat worden over beide
gemeenten (Heeze-Leende en Valkenswaard) verdeeld op basis van inwoneraantallen.
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Bijlage 5 Begrote uitgaven afvalinzameling 2011
Afvalinzameling 2011 [euro’s]

Begroting
2011
excl. btw

Btw

Begroting
2011
incl. btw

uitgaven
duurzame goederen
aankoop materialen
diensten CURE
ophalen huisvuil + milieustraat (CURE)
stortkosten (GFT, HRA, milieustraat)
ophalen chemisch afval
incidentele uitkering
subsidies
kwijtschelding
rente
afschrijving
uren belastingen
overige ambtelijke uren
Totaal uitgaven

14.725

92.225

70.000
881.000
2.163.750
0

13.300
167.390
411.113
0

83.300
1.048.390
2.574.863
0

45.000
20.000
68.000

8.550

53.550
20.000
68.000

0
0

0
0

57.400
60.900

57.400
60.900

3.443.550

Groepering uitgaven
[euro’s excl. btw)
materieel
beheerskosten
operationele kosten
uitkeringen/ subsidies / rente
Totaal
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77.500

615.078

2011
77.500
188.300
3.044.750
133.000
3.443.550
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2%
5%
88%
4%
100%

4.058.628
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Bijlage 6 Achtergrond berekeningen sorteeranalyses
De berekeningen in onderstaande tabellen zijn gebaseerd op de volgende kosten (prijspeil 2011):
• verwerkingskosten HRA: € 140,00 per ton;
• verwerkingskosten GFT: € 55,00 per ton.
Door beter scheiden GFT:
aandeel GFT in HRA van 41,21% naar 37%
2008
2009
2010
Gemiddelde
over
afgelopen 3
jaar

Hoeveelheid vermeden HRA [ton]36
Vermeden kosten verwerking HRA
Toename kosten verwerking GFT
Rendement verbeterd
scheidingspercentage GFT
(= vermeden kosten)

-/- 344
-/- € 48.107
€ 18.899
-/- € 29.208

-/- 358
-/- € 50.099
€ 19.682
-/- € 30.418

-/- 339
-/- € 47.404
€ 18.623
-/- € 28.781

-/- 347
-/- € 48.537
€ 19.068
-/-€ 29.469

Tabel 6 Rendement verbeterd scheidingspercentage GFT

Toelichting op berekening in Tabel 6
e
Voor de berekening van de 1 regel in de tabel ‘hoeveelheid vermeden HRA [ton]’ is de volgende
formule gehanteerd: = [(41,21-37) /100] * [(hoeveelheid ingezameld HRA[kg])/1000)]
e

De 2 regel in de tabel ‘vermeden kosten verwerking HRA’ is berekend door de ‘hoeveelheid
vermeden HRA’ te vermenigvuldigen met de verwerkingskosten voor HRA per ton (i.e. voor 2008
is dit: 344 ton * € 140,00 per ton = € 48.107).
e

De 3 regel in de tabel ‘toename kosten verwerking GFT’ is berekend door de ‘hoeveelheid
vermeden HRA’ te vermenigvuldigen met de verwerkingskosten voor GFT per ton (i.e. voor 2008
is dit: 344 ton * € 55,00 per ton = € 18.899)
e

Het rendement van het verbeterde scheidingspercentage GFT is het saldo van de 2 regel
e
‘vermeden kosten verwerking HRA’ en de 3 regel ‘toename kosten verwerking GFT’. De -/- geeft
aan dat het een afname van de kosten betreft.

36

Dit is het GFT wat nu in het HRA zit, maar bij een verbeterd scheidingspercentage van GFT niet
als HRA maar als gescheiden GFT zou worden ingezameld.
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Door beter scheiden HRA:
aandeel GFT, KFF+ en OPK in HRA met helft verminderen
2008
2009
2010
Gemiddelde
over
afgelopen 3
jaar

Hoeveelheid vermeden HRA [ton]37
Vermeden kosten verwerking HRA
Toename kosten verwerking GFT
Opbrengsten KFF+

-/-2.774
-/- € 388.342
€ 92.498
-/-€ 277.009

-/-2.889
-/- € 404.425
€ 96.329
-/- € 288.482

-/-2.733
-/- € 382.666
€ 91.146
-/- € 272.961

-/-2.799
-/- € 391.811
-/- € 93.325
-/- € 279.484

-/- € 29.310

-/- € 30.524

-/- € 28.881

-/- € 29.572

-/- € 572.853

-/- € 596.578

-/- € 564.480

-/- € 577.970

(als negatieve kosten weergegeven)

Opbrengsten OPK
(als negatieve kosten weergegeven)

Rendement verbeterd
scheidingspercentage GFT
(= vermeden kosten)

Tabel 7 Rendement verbeterd scheidingspercentage GFT, KFF+ en OPK

Toelichting op berekening in Tabel 7
e
Voor de berekening van de 1 regel in de tabel is uitgegaan van de volgende verminderde
hoeveelheden GFT, KFF+ en OPK in het HRA door betere scheiding van de stromen:
• aandeel GFT in HRA daalt van 41,21% naar 20,60%;
• aandeel KFF+ in HRA daalt van 14,29% naar 7,14%;
• aandeel OPK in HRA daalt van 5,32% naar 2,66%.38
Verder zijn de berekeningen in onderstaande tabel gebaseerd op de volgende kosten:
• KFF vergoeding Nedvang t/m 2012: € 475,00 per ton;
• OPK vergoeding (marktberichten oud papier prijspeil 2011)): € 135,00 per ton voor bont
papier.
Voor de berekening van de hoeveelheid vermeden HRA is de volgende formule gebruikt:
[0,5*(41,21%+14,29%+12,47%)] * [(hoeveelheid ingezameld HRA[kg])/1000)]
e

De 2 regel in de tabel ‘vermeden kosten verwerking HRA’ is berekend door de ‘hoeveelheid
vermeden HRA’ te vermenigvuldigen met de verwerkingskosten voor HRA per ton (i.e. voor 2008
is dit: 2.774 ton * € 140,00 per ton = € 388.342).
e

De 3 regel in de tabel ‘toename kosten verwerking GFT’ is berekend door de hoeveelheid
vermeden HRA door verbeterd gescheiden inzamelen GFT (= [0,5*41,21%] * [(hoeveelheid

37

Dit is het GFT wat nu in het HRA zit, maar bij een verbeterd scheidingspercentage van GFT niet
als HRA maar als gescheiden GFT zou worden ingezameld.
38
In Tabel 3 is voor OPK 12,47% opgenomen. Dit betreft zowel bont papier (papieren en
kartonnen verpakkingen) als niet bont papier (drukwerk, kranten en tijdschriften). Alleen voor bont
papier wordt een vergoeding ontvangen. Uit de sorteeranalyse uit 2005 blijkt dat het percentage
bont papier in het HRA 5,32% betreft. Vandaar dat in de berekeningen is uitgegaan van 5,32%.

Maart 2012 - projectnummer 501860

56

Nota inzameling huishoudelijke afvalstoffen

ingezameld HRA[kg])/1000)]) te vermenigvuldigen met de verwerkingskosten voor GFT per ton (€
55,00 per ton).
e

De 4 regel in de tabel ‘opbrengsten KFF+’ is berekend door de hoeveelheid vermeden HRA door
verbeterd gescheiden inzamelen KFF+ (= [0,5*14,29%] * [(hoeveelheid ingezameld
HRA[kg])/1000)]) te vermenigvuldigen met de KFF vergoeding van Nedvang per ton (€ 475,00 per
ton).
e

De 5 regel in de tabel ‘opbrengsten OPK’ is berekend door de hoeveelheid vermeden HRA door
verbeterd gescheiden inzamelen OPK (= [0,5*5,32%] * [(hoeveelheid ingezameld
HRA[kg])/1000)]) te vermenigvuldigen met de KFF vergoeding van Nedvang per ton (€ 135,00 per
ton).
Het rendement van het verbeterde scheidingspercentage GFT is het saldo van de 2e, 3e, 4e en 5e
regel ‘vermeden kosten verwerking HRA’ en de 3e regel ‘toename kosten verwerking GFT’. De -/geeft aan dat het een afname van de kosten betreft.
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Bijlage 7 Achtergrondinformatie benchmark
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Type
inzamelsysteem
Duobak +
minicontainer + zak
Duobak
Duobak
Duobak
Duobak
Minicontainer
Minicontainer
Minicontainer
Minicontainer
Minicontainer + zak
Minicontainer
Minicontainer
Minicontainer
Minicontainer
Minicontainer
Minicontainer
Minicontainer
Zak

Gemeente
Sittard-Geleen
Roermond
Weert
Roosendaal
Valkenswaard
Geldrop-Mierlo
Vught
Waalwijk
Landgraaf
Oosterhout
Best
Goirle
Oss
Boxtel
Veldhoven
Uden
Kerkrade
Dongen

Inzamelfrequentie (# maal per jaar)
MiniDuobak
container
Zak
Krat
52
25
52
52
52
52
52
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

Ingezamelde
hoeveelheid HRA
2009 [kg/inwoner]
154
200
219
235
275
125
153
160
185
199
214
214
216
225
229
240
278
184

52

52

Tabel 8 Overzicht inzamelresultaten HRA stedelijkheidsklasse 3 gemeenten in Brabant en Limburg39

Type
inzamelsysteem
Duobak
Duobak
Duobak
Duobak
Duobak +
minicontainer + krat
Minicontainer
Minicontainer
Minicontainer
Minicontainer
Minicontainer
Minicontainer
Minicontainer + krat
Minicontainer
Minicontainer
Minicontainer
Minicontainer
Minicontainer
Minicontainer

Gemeente
Weert
Roosendaal
Roermond
Valkenswaard
Sittard-Geleen

Inzamelfrequentie (# maal per jaar)
MiniDuobak
container
Zak
Krat
52
52
52
52
52
26
2

Dongen
Best
Oss
Veldhoven
Uden
Oosterhout
Goirle
Landgraaf
Boxtel
Kerkrade
Vught
Geldrop-Mierlo
Waalwijk

51
38
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

26

Tabel 9 Overzicht inzamelresultaten GFT stedelijkheidsklasse 3 gemeenten in Brabant en Limburg40

39
40

CBS gegevens (aangeleverd door CBS per mail, d.d. 18-07-2011)
CBS gegevens (aangeleverd door CBS per mail, d.d. 18-07-2011)
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Ingezamelde
hoeveelheid GFT
2009 [kg/inwoner]
75
69
64
55
52
137
121
109
108
102
99
97
87
87
82
65
61
25

Nota inzameling huishoudelijke afvalstoffen

2010

HRA [kg/lediging]
GFT [kg/lediging]
Systeem fysiek
Systeem financieel
Containerinhoud [liter]
HRA [kg/aansluiting/jaar]
GFT [kg/aansluiting/jaar]

GeldropMierlo
28,70
36,30
Alternerend
Diftar
240/140
276,00
146,00

Eindhoven

Valkenswaard

19,60
20,00
Alternerend
Geen diftar
240/140
455,00
237,00

11,30
2,40
wekelijks
Geen diftar
140
568,00
122,00

N.B. Het betreft hier het gewicht dat wordt aangeboden in minicontainers bij de aansluitingen met
minicontainers daarnaast wordt er nog afval ingezameld bij hoogbouw d.m.v. ondergrondse
containers en verzamelcontainers.
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Bijlage 8 Achtergrondinformatie tevredenheidonderzoek burgers
De belangrijkste conclusies uit het onderzoek naar de beoordeling van de huishoudens van de
41
afvalinzameling in de gemeente Valkenswaard zijn hieronder per onderwerp samengevat.
Huidig scheidingsgedrag:
• Tweederde van de huishoudens geeft aan:
o het GFT-afval te scheiden van de overige afvalstromen;
o het GFT-afval bij het restafval te doen als het GFT-vak van de duobak vol is;
o het formaat van de GFT container voldoende te vinden.
• Ca. 90% van de huishoudens geeft aan kleding, papier en glas gescheiden aan te bieden,
minder dan 10% van alle huishoudens doet totaal niet aan het gescheiden aanbieden van
afvalstromen.
Wensen:
• Ruim de helft van alle huishoudens geeft aan voor andere afvalstromen (met name voor
KFF+ en KCA) gebruik te willen maken van een brengsysteem.
• Daarnaast denkt de helft van alle huishoudens meer afval gescheiden aan te leveren bij
de milieustraat, wanneer alle recyclebare materialen gratis ingeleverd kunnen worden.
Aanbiedfrequentie:
• Acht op de tien huishoudens geeft aan wekelijks het restafval langs de inzamelroute aan
te bieden.
• Een kleine meerderheid van de huishoudens geeft aan eventueel tweewekelijks
inzamelen van het restafval niet te zien zitten. Uit het onderzoek blijkt niet waarom men dit
niet ziet zitten.
• Voor het minder frequent ophalen van het GFT-afval blijkt weinig draagvlak te zijn.
Wensen:
• Ruim tweederde van de huishoudens is bereid het blad en tuinafval (T-fractie) naar een
brengvoorziening in de buurt te brengen (de helft van deze groep alleen als het afval niet
meer in de duobak past).
Informatievoorziening:
• Ruim 80% van de huishoudens vindt de informatievoorziening over afvalinzameling
duidelijk.
Wensen:
• Behoefte aan meer informatie is er over de verdere verwerking van gescheiden
ingezamelde afvalstromen en de inzamelresultaten en de inlevermogelijkheden van afval.
(i.e. meer dan de helft van alle huishoudens is niet op de hoogte van het haalsysteem
voor KCA.)
Mogelijk toekomstige maatregelen:
Wensen:
• Bijna de helft van de huishoudens geeft aan een aparte afvalbak voor GFT neer te zetten
voor het verhogen van het scheidingspercentage GFT.

41

Bron: Huishoudelijk afval Valkenswaard (Gemeente Eindhoven – Bestuursinformatie en
Onderzoek, 2010).

Maart 2012 - projectnummer 501860

61

Nota inzameling huishoudelijke afvalstoffen

•
•

Informatie verstrekken over het recyclen van GFT wordt door één derde van de
huishoudens genoemd.
Voor wat betreft het verhogen van hoeveelheid papier en karton geeft 20% van de
huishoudens aan een aparte bak voor papier te introduceren.

Wijze van betaling:
Wensen:
• Tweederde van de huishoudens wil dat de huidige manier van afrekenen via de
afvalstoffenheffing blijft bestaan.
• Ca. 17% van de huishoudens heeft een voorkeur voor afrekening naar aanbieding en
gewicht.
• Voor afrekening naar dure zak (betaalde huisvuilzak) is weinig voorkeur (< 1%).
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Bijlage 9 Toelichting kostenposten businesscase
De kostenposten van de businesscase worden onderverdeeld in:
- inzamelkosten;
- verwerkingskosten;
- kapitaallasten;
- overige structurele kosten.
Inzamelkosten
• Laagbouw: GFT en restafval
Naar inschatting van CURE wordt in de gemeente Valkenswaard momenteel elke week 100% van
de duobakken aangeboden. Bij gemeenten met een alternerende inzameling van HRA en GFT
kan worden uitgegaan dat een HRA container ongeveer 90% van alle inzamelrondes wordt
42
aangeboden en de GFT container ongeveer 70% van alle inzamelrondes. Wanneer tijdens een
inzamelronde minder containers worden aangeboden, is de inzamelwagen minder snel gevuld.
Hierdoor kunnen grotere inzamelrondes gemaakt worden alvorens te lossen en neemt de
inzameling van GFT voor de gehele gemeente minder tijd in beslag. Hierdoor zullen de kosten
voor alternerende inzameling lager liggen dan de kosten voor wekelijkse inzameling met behulp
van de duobak. Omgerekend is dit een verlaging in kosten ten opzichte van de huidige situatie
van 20%.
Ter verduidelijking:
Huidige situatie:
100% van 13.000 duobakken * 52 inzamelrondes per jaar = 676.000
aanbiedingen per jaar.
Alternerend inzamelen: 90% van 13.000 HRA containers * 26 inzamelrondes per jaar = 304.200
aanbiedingen per jaar en
70% van 13.000 GFT containers * 26 inzamelrondes per jaar = 236.600
aanbiedingen per jaar, wat totaal 304.200 + 236.600 = 540.800
aanbiedingen per jaar maakt. Dit is 20% aanbiedingen minder dan de
676.000 aanbiedingen per jaar in de huidige situatie.
Hoogbouw: restafval
Momenteel wordt bij hoogbouw geen gebruik gemaakt van duobakken en wordt het restafval in
ondergrondse containers verzameld. Dit zal bij de overgang naar een alternerend inzamelsysteem
ongewijzigd blijven. Hiervoor zijn in de businesscase dan ook geen extra kosten geraamd.
Verwerkingskosten
De verwachting is dat bij alternerend inzamelen ten opzichte van duobak inzamelen 25% meer
GFT ingezameld wordt. Op basis van de meest recente inzamelgegevens (2010) betekent dit 14
ton meer GFT per jaar (25% van 54,55 ton in 2010 is 14 ton per jaar) en daarmee 14 ton minder
restafval. Doordat de kosten voor de verwerking van HRA veel hoger liggen dan de kosten voor
verwerking van GFT, worden er met een alternerend inzamelsysteem kosten bespaard ten
opzichte van de huidige situatie. Bij prijspeil 2011 betekent dit ca. € 58.000 minder
verwerkingskosten voor HRA (14 ton * € 140 / ton verwerkingskosten HRA) en € 23.000 meer
verwerkingskosten voor GFT (14 ton * € 55 / ton verwerkingskosten GFT).

42

Onderzoek toekomst afvalinzameling gemeente Etten-Leur (Bureau Milieu en Werk, versie 12
augustus 2008)
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Kapitaallasten
Als afschrijvingstermijn van de kapitaallasten wordt 10 jaar gehanteerd (afschrijftermijn
minicontainers).
• Inzamelvoertuigen
CURE heeft aangegeven dat de duobak inzamelvoertuigen ook gebruikt kunnen worden voor
de alternerende inzameling waarbij beide compartimenten van de inzamelvoertuigen gebruikt
worden voor de op die dag in te zamelen fractie. CURE geeft wel aan bij alternerende
inzameling de voorkeur te geven aan zijladers (de duobakinzamelvoertuigen zijn
achterladers). De lediging van containers met zijladers vereist namelijk minder inzet van
mankracht dan het ledigen van containers met achterladers. Echter gezien het feit dat de
gemeente Valkenswaard dit jaar nieuwe duobakinzamelvoertuigen heeft aangeschaft met een
afschrijvingstermijn van 8 jaar, is het economisch gezien niet verstandig om op dit moment
nieuwe inzamelvoertuigen aan te schaffen. Derhalve is er voor de businesscase vanuit
gegaan dat de huidige duobakinzamelvoertuigen zonder extra kosten kunnen worden ingezet
voor de alternerende inzameling. Met betrekking tot de inzamelvoertuigen zijn in de
businesscase dan ook geen extra kosten geraamd.
• Verwijderen tussenschotten duobakken
De huidige duobakken worden ingezet voor enkel de inzameling van GFT. Hiertoe dient het
tussenschot uit de duobakken verwijderd te worden. De kosten hiervoor worden geraamd op
43
€ 3,50. Afschrijving in 10 jaar.
• Aanschaf extra containers
Voor de inzameling van gescheiden inzameling GFT en HRA worden extra containers
44
aangeschaft. Er is gerekend met ca. 13.000 huishoudens laagbouw en een kostenpost per
container van ca. € 25,- per stuk. Afschrijving in 10 jaar.
Noot: een aanvullende besparing op de businesscase is dat de vervanging van twee
minicontainers goedkoper is dan de vervanging van één duobak. Ter indicatie: een duobak
kost ca. € 75-80 en twee minicontainers (á € 25 per stuk) kosten ca. € 50. Deze besparing is
niet in de businesscase opgenomen.
• Adresstickers
Alle nieuwe containers dienen ook voorzien te worden van een adressticker. Deze kosten zijn
ca. € 0,50 per container voor 13.000 nieuwe containers. Afschrijving in 10 jaar.
• Uitzetten nieuwe containers
Het distribueren van de nieuwe containers brengt ook kosten met zich mee. Deze worden
geraamd op € 3,50 per container voor 13.000 nieuwe containers. Afschrijving 10 jaar.
• Updaten adresbestanden
Door het chippen van alle containers zullen de adresbestanden ook geactualiseerd moeten
worden. Ook dienen alle nieuw aangeschafte containers aan de adresbestanden toegevoegd
te worden. De kosten voor het update en koppelen van adresbestanden worden geschat op
€ 2,- per huishouden. Afschrijving in 10 jaar.
• Coördinator
De introductie van een nieuw systeem vergt coördinatie. Het ligt voor de hand om deze
coördinatie bij de beleidsmedewerker afval en/ of bij CURE te leggen. Aangenomen wordt dat
de coördinatie van de invoer van een nieuw systeem binnen het huidige takenpakket kan
worden uitgevoerd. Hiervoor zijn in de businesscase dan ook geen extra kosten geraamd.

43

Onderzoek toekomst afvalinzameling gemeente Etten-Leur (Bureau Milieu en Werk, versie 12
augustus 2008)
44
Hoogbouw wordt in dit vergelijk niet meegenomen omdat hier het huishoudelijk afval zowel in
de huidige situatie als in de nieuwe situatie niet met deze containers wordt ingezameld.
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•

Communicatie
De introductie van een nieuw systeem verlangt ook gedegen communicatie. Zowel vooraf als
tijdens en na het implementatietraject. Het is van belang dat duidelijk gecommuniceerd wordt
dat de gescheiden stromen (HRA en GFT) ook echt gescheiden verwerkt worden en dat het
niet scheiden van stromen (de verwerking van HRA) voor de gemeente (en daarmee voor de
burger) veel duurder is. Bij het opstellen en de uitvoer van communicatie in dit traject dient
gekeken te worden of kan worden aangesloten bij de communicatieactiviteiten ondernomen
vanuit het budget natuur- en milieueducatie vanuit het Milieubeleidsplan.
Naast gedegen communicatie vergt de overgang naar een nieuw systeem ook meer
handhaving. Gerekend is met meerkosten ten opzichte van het huidige systeem van ca. € 2,per huishouden (voor extra handhaving en extra communicatie). Afschrijving in 10 jaar.

Overige structurele kosten
• Verwerking ledigingen in CMS
Momenteel worden de containerledigingen niet verwerkt in het CMS van CURE (ARIS). Om
de kosten voor overgang naar een alternerend inzamelsysteem reëel te vergelijken met de
huidige situatie, wordt er in de businesscase aangenomen dat ook bij alternerend inzamelen
de containerledigingen niet worden verwerkt in het CMS van CURE. Derhalve zijn hiervoor in
de businesscase geen extra kosten geraamd.
• Openstellen telefoonlijn
Om de implementatie van het nieuwe inzamelsysteem goed te begeleiden wordt geadviseerd
om een speciale telefoonlijn in te stellen waar burgers met vragen terecht kunnen. De burgers
kunnen hiervoor terecht bij de reeds bestaande klantenservice van CURE (040-29 323 77).
Derhalve zijn hiervoor in de businesscase geen extra kosten geraamd.
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Bijlage 10 Afkortingenlijst
AEEA

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

BSA

Bouw- en sloopafval

C2C

Cradle to Cradle

CURE

Centrum Uitvoering Reiningstaken Eindhoven en omgeving

GFT

Groente-, fruit- en tuinafval

GHA

Grof huishoudelijk afval

GHRA

Grof huishoudelijk restafval

HA

Huishoudelijk afval

HRA

Huishoudelijk restafval

KCA

Klein chemisch afval

KFF+

Kunststofverpakkingen

KRA

Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen

LAP

Landelijk Afvalbeheerplan (looptijd: 2002 – 2012)

LAP2

Landelijk Afvalbeheerplan 2 (looptijd: 2009 – 2021)

OPK

Oud papier en karton

PMD

Plastic, Metalen en Drankkartons

VVC

Vereniging Van Contractanten

Wm

Wet milieubeheer
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