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Onderwerp:  
Eerste resultaten Grondstoffenbeleidsplan 

 

Kennisnemen van: 
De eerste inzamelresultaten sinds het invoeren van het Grondstoffenbeleidsplan 2019-2022. 

Inleiding: 
Op 13 december 2018 heeft uw Raad ingestemd met de invoering van het nieuwe Grondstoffenbeleidsplan 
2019-2022. Het doel van het Grondstoffenbeleidsplan is aansluiting te vinden bij de doelstellingen van het 
Landelijk Afvalbeheerplan (LAP 3), door inwoners te stimuleren afval beter te scheiden zodat meer 
herbruikbare grondstoffen teruggewonnen worden. 
 

In 2019 is de implementatie van het Grondstoffenplan voorbereid en is een uitgebreid communicatietraject 
gestart. Per 1 januari 2020 is het nieuwe Grondstoffenbeleidsplan in werking getreden. Met deze 
Raadsinformatiebrief willen wij u informeren over de eerste inzamelresultaten die wij in het eerste kwartaal 
van dit jaar behaald hebben. 
 

Restafval 
Wij hebben het eerste kwartaal van dit jaar 171 ton minder restafval opgehaald dan in dezelfde periode in 
2019. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat begin januari 2019 een extra inzamelronden uitgevoerd is 
vanwege de feestdagen eind 2018. Als we deze extra inzamelronde corrigeren, is in het eerste kwartaal ca. 
130 ton (30%) minder restafval opgehaald. 
Wij zien deze daling zowel bij de huis-aan-huis inzameling (28%) als bij de verzamelcontainer (41%). 
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Bij de verzamelcontainers voor restafval zien wij een afname van gemiddeld 12 ton (41%) afval per maand. 
Deze afname constateerden wij medio november 2019 al toen deze verzamelcontainers van een 
afvalpassysteem voorzien zijn. Hierdoor wordt oneigenlijk gebruik tegengegaan. 
Door de afname van restafval in de verzamelcontainers, besparen wij zowel verwerkingskosten als 
transportkosten (à € 140,61/ton) voor het afvoeren hiervan. Dit transport wordt per ton met onze inzamelaar 
verrekend. 
 

Groente- fruit- en tuinafval (GFT) 
In het eerste kwartaal zien we een toename van 23 ton (10%)  GFT-afval ten opzichte van dezelfde periode 
in 2019. 
 

Plastic- metaal- en drankverpakkingen (PMD) 
Wij zien in het eerste kwartaal een forse toename van de aangeboden hoeveelheid PMD: 33 ton (70% ten 
opzichte van dezelfde periode in 2019. In het hele AVU-gebied is in deze periode het gemiddelde aanbod 
van PMD met 27% gestegen. Het aanbod bij de huis-aan-huis inzameling is in het eerste kwartaal met 23 
ton (87%) toegenomen en het aanbod bij de verzamelcontainers met 10 ton (47%) ten opzichte van 
dezelfde periode in 2019. 
 

Opvallend hierbij is dat in het eerste kwartaal van 2019 43% van al het ingezamelde PMD via 
verzamelcontainers aangeboden is. Dit is in het eerste kwartaal van 2020 gedaald naar 36%. 
Doordat er meer PMD via verzamelcontainers aangeboden, nemen de kosten voor het ledigen van deze 
verzamelcontainers (à € 367,82/ton) toe. Voor de huis-aan-huis inzameling van PMD betalen wij een vaste 
vergoeding per aansluiting, ongeacht het aanbod. Vanuit de huidige afspraken over de kosten is aanbieden 
aan de straat voordeliger voor de gemeente.  
 

Oud papier en karton 

De hoeveelheid aangeboden oud papier en karton is gelijk aan de aangeboden hoeveelheid van het eerste 
kwartaal van 2019. Echter, sinds begin van dit jaar wordt geen papier meer ingezameld bij bedrijven op het 
bedrijventerrein Tappersheul (= bedrijfsafval) of buiten de gemeente, zodat hier ook sprake is van een 
toename van het aanbod.  

 

Milieustraat 
Met het invoeren van het Grondstoffenbeleidsplan 2019-2022 zijn bij de milieustraat wijzigingen 
doorgevoerd. Grof huisvuil en tuinafval mogen nu gratis aangeboden worden, terwijl dit tot en met 2019 
zogenaamde betaalstromen waren. Van een aantal afvalstromen hebben wij, vanwege het beperkte 
aanbod, geen maandelijkse afvoer. Het is daarom moeilijk nu al conclusies te trekken over de effecten van 
het invoeren van het Grondstoffenbeleidsplan bij de milieustraat. 
Wel zien wij een afname van de verschillende hoeveelheden aangeboden bouw- en sloopafval en tuinafval. 
De hoeveelheid tuinafval die aangeboden wordt is echter afhankelijk van weersomstandigheden. En is 
aangeboden hoeveelheid oud papier bij de milieustraat licht gestegen. 
 

Coronavirus 

Als gevolg van het coronavirus en de daarbij ingestelde maatregelen, zijn inwoners aan het thuiswerken, 
klussen en opruimen gegaan. Ook wij merken dat bijvoorbeeld aan het aantal bezoekers van de 
milieustraat. Het eerste kwartaal van 2020 laat nog niet zien dat dit ook tot een hoger aanbod van afval 
leidt, mogelijk dat dit in het tweede kwartaal wel zichtbaar wordt. Ook is nog onduidelijk of er sprake is van 
een tijdelijk groter aanbod van afval of dat we later in het jaar minder afval gaan ontvangen.   
 

Kosteneffecten 

De eerste resultaten van het nieuwe inzamelen zien er veel belovend uit. Deze ontwikkelingen zijn 
financieel deels positief; denk aan minder kosten voor het verwerken van restafval en het transport daarvan 
(verzamelcontainers) doordat er minder restafval aangeboden wordt en meer vergoeding voor het 
ingezamelde PMD van Nedvang als gevolg van een hoger aanbod. Er zijn ook negatieve effecten; extra 
kosten voor het verwerken van GFT-afval door een groter aanbod en hogere kosten voor het afvoeren van 
PMD dat aangeboden wordt bij de verzamelcontainers. Wij blijven onze afvalstromen monitoren en houden 
hier met het opstellen van de begroting 2021 en het meerjaren perspectief voor afvalinzameling, rekening 
mee. 
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Kernboodschap: 

De inzamelresultaten van het eerste kwartaal na het invoeren van het Grondstoffenbeleidsplan 2019-2022 
laten een zeer positieve ontwikkeling zien. De aangeboden hoeveelheid restafval neemt af en terwijl de 
ingezamelde hoeveelheden herbruikbare grondstoffen (oud papier, GFT en PMD) zijn toegenomen.  
Wat het gevolg van de ‘coronacrisis’ op de hoeveelheden aangeboden afval wordt, is nog niet in te 
schatten. De effecten van het aanbodgedrag worden meegenomen in de begroting 2021 voor het 
inzamelen en verwerken van afval.  
 

Financiën 

Bij het opstellen van de begroting voor afvalinzameling en verwerking 2021 en het meerjaren perspectief 
houden wij rekening met de inzamelresultaten van de eerste maanden van dit jaar. 
 

Vervolg: 
Wij blijven de inzamelresultaten monitoren. Bij het opstellen van de begroting 2021 en het meerjaren 
perspectief houden wij hier rekening mee. 
Wij blijven met onze inwoners communiceren over het scheiden en verminderen van afval. 
 

Bijlagen: 
 

Overzicht inzamelresultaten diverse afvalstromen, corsanr. 20.009091 

 

 

Secretaris Burgemeester 

  

W. Tempel W. Groeneweg 

 



Huis-aan-huis inzmaeling/verzamelcontainers

2019 2020 2019 2020 2019 2020

Restafval minicontainers januari 151,4 72,2 PMD zakken januari 8,3 13,7 GFT januari 70,2 74,1

februari 112,8 81,3 februari 9,3 13,1 februari 73,5 72,2

maart 112,5 88,5 maart 8,8 22,7 maart 78,0 97,9

april 115,9 april 14,4 april 108,9

mei 116,8 mei 9,8 mei 167,7

juni 158,2 juni 9,4 juni 143,8  

juli 105,3 juli 9,1 juli 126,5

augustus 100,3 augustus 8,1 augustus 162,5

september 91,6 september 9,6 september 119,6

oktober 138,8 oktober 15,0 oktober 131,5

november 95,5 november 11,8 november 139,3

december 109,8 december 10,7 december 85,7

1.408,9 242,0 124,3 49,5 1.407,3 244,2

Restafval verzamelcontainers januari 25,3 16,6 PMD verzamelcontainers januari 5,5 11,1 oud papier & karton januari 47,3 44,6

februari 35,8 17,0 februari 6,9 10,3 (verenigingen/kerken) februari 43,8 41,1

maart 28,1 19,1 maart 7,9 8,4 maart 45,0 47,7

april 32,5 april 8,3 april 52,6 42,8

mei 26,5 mei 10,5 mei 40,0

juni 35,1 juni 6,8 juni 36,2

juli 28,8 juli 8,7 juli 53,4

augustus 36,8 augustus 7,1 augustus 30,6

september 27,1 september 7,9 september 44,9

oktober 35,2 oktober 10,4 oktober 40,0

november 23,4 november 5,8 november 43,3

december 14,3 december 7,9 december 57,0

348,7 52,7 93,7 29,8 534,0 176,2

totaal restafval 1.757,6 294,7 totaal PMD 218,0 79,3

Milieustraat

Grof huishoudelijk afval januari 10,1 14,1 Hout A/B 2019 2020 Puin 2019 2020

februari 8,0 10,1 januari 15,2 8,2  januari 23,4

maart 5,2 8,0 februari 11,1 12,4 februari 7,0

april maart 12,6 6,2 maart 8,7 0,9

mei 34,9 april 16,7 april 7,5 7,8

juni mei 16,7 mei 7,4

juli juni 6,5 juni 9,5

augustus 18,5 juli 14,5 juli 14,2

september augustus 12,1 augustus 4,8

oktober september 16,6 september 14,4

november 32,7 oktober 8,3 oktober 7,2

december november 18,6 november 24,9

109,4 32,3 december 12,4 december 15,1

161,4 26,8 137,0 15,7

totaal restafval (HH + GHA) 1.867,0 327,0

Tuinafval januari 19,7 25,2 oud papier januari 1,4 3,6

februari 13,5 16,7 februari 3,2 2,3

maart 22,6 14,1 maart 2,3

april 25,8 13,1 april 3,2

mei 31,0 mei 3,8

juni 10,7 juni 1,9

juli 24,9 juli 2,6

augustus 17,2 augustus 3,9

september 27,1 september 1,8

oktober 29,1 oktober 3,2

november 53,2 november 3,2

december 31,8 december

306,6 69,1 30,4 6,0


