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Betreft:

Voorstel tot nieuw afvalbeleid, Omgekeerd inzamelen

Refertes: a. Raadsvoorstel tot nieuw afvalbeleid, omgekeerd inzamelen d.d. 09-06-2015
b. Bijlagen bij Beleidsvisiedocument Grip op Grondstoffen van afval naar grondstoffen in 2020
c. Nota Evaluatie invoering twee wekelijkse inzameling van oud papier en karton d.d. 17-3-2015

Geachte gemeenteraad,
Het college van B&W heeft het voorstel tot nieuw afvalbeleid, referte a, aan u gestuurd. Volgens
paragraaf 4 van het voorstel wil het college het volgende doel bereiken:
•
•
•

Het behalen van landelijke doelstellingen op het gebeid van afvalscheiding; 75% hergebruik en
maximaal100 kg restafval per inwoner per jaar.
Daarbij is het aanbieden van een voor inwoners acceptabel serviceniveau dat aansluit bij de
behoeften en mogelijkheden van cruciaal belang.
De ambitie is een voor inwoners zichtbaar effect van een op termijn lagere afvalstoffen heffing,
omdat de kosten van afval- en grondstoffenbeheer beheersbaar blijven.

De belangenverenigingen in de binnenstad onderschrijven dit doel van harte. Wij zien echter drie
problemen bij de invoering van de nieuwe wijze van afval inzamelen in de binnenstad. Onderstaand gaan
wij hierop in.
De wijze waarop het nieuwe inzamelen daadwerkelijk gaat plaatsvinden is afhankelijk van het
bebouwingstype van een wijk. De bijlagen bij de Beleidsvisie Grip op grondstoffen, referte b, geven per
bebouwingtype aan hoe de nieuwe wijze gaat plaatsvinden, tevens geven die bijlagen aan hoe de huidige
wijze van inzamelen is. Wij hebben de huidige en de nieuwe wijze van inzamelen voor de binnenstad
naast elkaar gezet, zie de bijlage bij deze brief. Hieruit blijkt dat:
•
•
•
•

GFT, glas en textiel wegbrengen naar de wijkvoorziening. Dit is gelijk aan de huidige situatie.
. In combinatie met plastic ook drankenkartons en blik naar wijkvoorziening brengen. Dit is een
geringe wijziging.
Restafval wordt eenmaal per week aan huis afgehaald. Dit is gelijk aan de huidige situatie.
Papier en karton zelf wegbrengen naar wijkvoorziening. Dit is een grote verandering ten opzichte
van de huidige situatie, namelijk eenmaal per twee weken aan huis ophalen.

Het papier en karton niet meer aan huis ophalen, dit in tegenstelling tot de nieuwe situatie bij de
laagbouw buiten het centrum, is naar onze mening een slecht idee. Het zelf wegbrengen van het papier is
een stap teveel, dit zalleiden tot meer oud papier en karton in de restafvalzak. Dit sluit ook niet aan op de
tweede doelstelling van het college: het aanbieden van een voor inwoners acceptabel serviceniveau dat
aansluit bij de behoeften en mogelijkheden.
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De consequenties van papier en karton niet meer aan huis ophalen zijn:
•
•

Milieuverlies.
Hogere kosten - verbrandingskosten van het papier en karton;
- geen opbrengst van de grondstoffen papier en karton.

De kosten voor het inzamelen van oud papier in de binnenstad bedragen op basis van de evaluatie naar
aanleiding van het over gaan van wekelijks naar tweewekelijks ophalen van het oud papier, referte c, in
de binnenstad ca € 5,- per huisaansluiting per jaar. Volgens het inverdienscenario van Omgekeerd
inzamelen, zie referte a paragraaf 6, zal de nieuwe manier van inzamelen vanaf het moment van invoeren
geld gaan opleveren en dit zal oplopen tot € 60 euro per huisaansluiting in 2021. Er is dus ook geen
financiële noodzaak om het ophalen aan huis in de binnenstad te beëindigen en het milieuverlies voor lief
te nemen.
Het tweede punt is de aanwezigheid van verzamelcontainers. Om het beleid tot een succes te maken,
moeten de loopafstanden naar de verzamelcontainers acceptabel zijn, zodat mensen niet snel in de
verleiding komen afval toch maar in de restafvalzak te doen. Met name voor plastic is het gepande aantal
containers van 1:750 te laag. Dit aantal dient ten minste gelijk te zijn aan dat voor glas.
Het derde punt is het legen van de verzamelcontainers. In de huidige situatie zijn de verzamelcontainers
voor plastic vaak al vol enige dagen voordat de containers worden geleegd. Dit betekent dat de bewoners
het plastic weer mee naar huis moeten nemen. Dit heeft een negatieve invloed op de bereidheid om
plastic naar een verzamelcontainer te brengen. Op het moment dat er naast plastic ook drankenkartons
en blik naar de containers gebracht gaan worden, zal dit probleem nog groter worden.
Teneinde het Omgekeerd inzamelen een succes te laten worden in de binnenstad, verzoeken wij u actie
te ondernemen opdat:
•
•
•

Het oud papier en karton net als in de huidige situatie aan huis worden opgehaald.
Er voldoende verzamelcontainers zijn op acceptabele loopafstanden.
De verzamelcontainers op tijd worden geleegd.

We zijn ervan overtuigd dat met dit verzoek zowel het milieu als het woon- en leefklimaat in de
binl)enstad gebaat zijn. We zijn benieuwd naar uw reactie op ons verzoek.

Met vriendelijke groeten, de belangenverenigingen

Binnenstad Noord,

de Oude en de Nieuwe Delf

Zuid poort,

J.T. Gravesteijn
voorzitter

A. Jonquière-Kamps
voorzitter

D. van Seters
vice-voorzitter

H. van Bodegom
secretaris

G.W. Post
secretaris

F. Ie Conge Kleyn
secretaris
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Bijlage:

Dienstverlening in binnenstad in huidige situatie en bij Omgekeerd Inzamelen
volgens de bijlagen van het beleidsvisiedocument Grip op afvalstoffen

Omgekeerd inzamelen

Huidige dienstverlening

Afvalstroom

GFT

papier

Inzamelvoorziening

type inzamelmiddel 1
lnzamelfreau. (aantal x oer jaar)
tvoe inzamelmiddel 2
inzamelfreau. (aantal x oer iaarJ
tvoe inzamelmiddel 1
aantal aansluitineen/inz.middel
inzamelfreau. (aantal x oer iaar)
type inzamelmiddel 2
inzamelfrequ. (aantal x per jaar)
type inzamelmiddel 3
aantal aansluitingen/Inz.mlddel
type inzamelmiddel 4

glas

tvoe inzamelmiddel
aantal aansluitingen/inz.middel
lnzameifrequ. (aantal x per jaar)
textiel
type inzamelmiddel 1
aantal aansluitingen/inz.middel
lnzamelfrequ. (aantal x per jaar)
type Inzamelmiddel 2
lnzamelfrequ . (aantal x oer jaar)
plastic afval type Inzamelmiddel
aantal aansluitingen/inz.middel
inzamelfreau. (aantal x oer jaar)
restafval

type inzamelmiddel 1
inzamelfreau. (aantal x oer laar)

Binnenstad/
centrum gebied
Ondergrondse
verzamelcontainer
op capaciteit

wijkvoorziening
1:1200
oo capaciteit

papier

glas

oo capaciteit
huls aan huis
12
wijkvoorziening
1:870
op capaciteit
Zakken
52

inzamelfrequ. (aantal x per jaar)
Inzamelwijze 1

op afroep, gratis

inzamelwijze 2

Krinalooppedrijven

Grofafval
Elektr. App.
Metalen
Tuinafval

type inzamelmiddel
aantal
aansluitingen/inz.middel
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type inzamelmiddel 2

Elektr. Aoo.

GFT

huis aan huis los

Afzetcontainers
Verenigingen
(Subsidie Oud
Paoierl
wijkvoorziening
1:600
oo capaciteit
wijkvoorziening

Binnenstad/
centrum
gebied

afvalstroom

textiel

kunststof
verpakkingen

inzamelfrequ. (aantal x per
jaar)
type 'inzamelmiddel
aantal
aansluitingen/inz.middel
inzamelfrequ. (aantal x per
jaar)
type inzamelmiddel
aantal
aansluitingen/inz.middel
inzamelfrequ. (aantal x per
jaar)
type inzamelmiddel
aantal
aansluitingen/inz.middel
inzamelfrequ. (aantal x per
jaar)
type inzamelmiddel

Blik

aantal
aansluitingen/inz.middel
inzamelfrequ. (aantal x per
jaar)

restafval

type inzamelmiddel

Drankenkartons

aantal
aansluitingen/inz.middel
inzamelfrequ. (aantal x per
jaar)

wijkvoorziening
1:500

wijkvoorziening
1:500

wijkvoorziening
1:500

wijkvoorziening
1:900

wijkvoorziening
1:750

Zakken

52

