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Betreft: Goedkoper en duurzaam verwerken groenafval 

Geachte leden van de Raad, 

Kan de afvalstoffenheffing lager? Ja dat kan! Dat kan door samen met 

omliggende gemeenten de verwerking van het groenafval aan te besteden. 

BuildDesk heeft dat gedaan in de regio's Breda en Dordrecht. Het resultaat? 

Maar liefst tot 4 0 % lagere kosten voor de verwerking van gemeentelijk 

groenafval. In de regio Breda heeft de aanbesteding geleid tot een besparing 

van € 500.000,- én 0,5% extra duurzame energie. Lagere kosten en 

duurzaamheid blijken hand in hand te gaan. 

Gerard Bas, beheerder bij afdeling Stadsbeheer van gemeente Dordrecht: 

'Dordrecht heeft veel baat gehad bij de regionale aanbesteding. Dat is te 

danken aan de samenwerking met de Drechtstedengemeenten. Voorheen 

ging al het groenafval op één hoop. Nu houden we schoon snoeihout en 

houtchips apart. Dankzij de aanbesteding realiseren we een kostenbesparing 

en leveren we ook een bijdrage aan het milieu!' 

Moor bedrijven die groenafval inzamelen, transporteren en verwerken wordt 

het groenafval interessanter wanneer de volumestroom toeneemt. Dit kan 

door regionale bundeling van gemeentelijk groenafval. Wij hebben daar heel 

goede ervaringen mee. Bijkomend voordeel van samenwerking met 

omliggende gemeenten is dat de kosten voor het begeleiden van een 

dergelijke aanbesteding binnen één jaar zijn terugverdiend. 

Een goede aanbesteding van groenafval helpt gemeenten om efficiënt om te 

gaan met gemeenschapsgeld en benutting van duurzame energiebronnen. 

Datum: 3 oktober 2011 

Direct nummer: 015-215 0 227 

Kenmerk: 112092/KW 

Met vriendelijke groet, 
BuilcjDesk Benelux BV 
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l Verwerkingskosten voor aanbesteding 

I Verwerkingskosten na aanbesteding 

Houtchips (200) Schoon snoeihout Gemengd snoeihout Overig groenafval Totaal (2000) 
(700) (250) (850) 

Deze grafiek toont de verwerkingskosten van een fictieve gemeente, met 2.000 ton groenafval 

per jaar. De verwerkingkosten zijn weergegeven per afvalstroom, voor - en na de aanbesteding. 

Per afvalstroom is tussen haakjes het jaarlijks tonnage aangegeven. Rechts in de grafiek zijn de 

totale jaarlijkse verwerkingskosten te zien. De aanbesteding levert deze fictieve gemeente 45% 

kostenbesparing op. De verwerkingskosten zijn gebaseerd op onze ervaringen. 

'De aanbesteding in de Drechtstedenregio leverde voor gemeente Dordrecht ook nog een extra 

baan op voor een medewerker van de sociale werkvoorziening'. 
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