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T o e k o m s t v i s i e H e l l e n d o o r n s A f v a l b e l e i d 

Gemeente 
Hellendoorn 

In de Toekomstvisie Hellendoorns Afvalbeleid is een nadere uitwerking gemaakt om tot een 
betere afvalscheiding te komen van de verschillende afvalstromen. Deze betere afvalscheiding 
moet leiden tot een optimalisatie van de in te zamelen grondstoffen en een verdere reductie van 
de hoeveelheid restafval. Uiteindelijk is het streven naar een afvalloze samenleving in 2030 waar 
alleen nog maar grondstoffen worden ingezameld. 

V. Landelijk Beleid. 
Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen zoals is 
vastgelegd in de Wet milieubeheer. In de door het Rijk vastgestelde Landelijk Afvalbeheerplan 2 
2009-2021 (LAP2) is als doelstelling opgenomen dat 6007o van het huishoudelijk afval nuttig 
moet worden toegepast. Voor de verwerking van het afval schrijft het LAP 2 een 
voorkeursvolgorde voor. Deze voorkeursvolgorde is beter bekend als "de ladder van Lansink". 

Gezien de trends en ontwikkelingen is te verwachten dat de vraag naar afzonderlijke zuivere 
afvalstromen steeds meer zal toenemen. Zuivere afvalstromen zijn in te zetten als grondstof voor 
nieuwe producten. Grondstoffen worden schaars, dus het belang van de inzet van afval als 
grondstof wordt steeds groter, is duurzamer en levert meer geld op. Technische ontwikkelingen 
zullen zich hierop richten. Daarnaast ontstaat er steeds meer ketengericht afvalbeleid. Dit houdt 
in dat er in de ontwerpfase van een product al wordt nagedacht over de afvalfase. 
Ook het LAP 2 zet in op ketengericht afvalbeheer. Het gevolg is dat er steeds minder restafval 
(alle afval wat niet gescheiden wordt aangeleverd) overblijft en wordt verbrand (met 
energieopwekking). Door het steeds kleinere aanbod van restafval is er sprake van overcapaciteit 
van afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. 
In bijlage I is het juridisch beleidskader nader toegelicht. 

2. Landelijke beleidsontwikkeling. 
In augustus 2011 heeft staatssecretaris Atsma een brief naar de tweede kamer gestuurd waarin 
hij toelicht hoe hij in deze kabinetsperiode de milieudruk in afvalbeheer wil verminderen. 
Alhoewel er een nieuw kabinet gevormd zal worden met aangepaste proiriteiten, geeft deze brief 
een goed inzicht in de te verwachten beleidsontwikkeling. 
Voor wat betreft het onderdeel huishoudelijk afval is gesteld dat in Nederland 9 miljoen ton 
huishoudelijk afval vrij komt. Hiervan wordt 5 miljoen nuttig toegepast, 4 miljoen verbrand en 0,3 
miljoen ton gestort of geloosd. Voor de komende kabinetsperiode was het de bedoeling om meer 
afval te recyclen en te zorgen voor minder verwijdering van het afval. 
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Voor huishoudelijk afval is het de bedoeling dat de recycling stijgt met 1 tot 1,5 miljoen ton. Dat 
is 1007ì tot 150Zo van het totaal aan huishoudelijk afval. De recycling van huishoudelijk afval stijgt 
van 500Zo naar 6007) tot 659è . Deze doelstellingen moeten onder andere worden behaald door de 
verdere recycling van de volgende afvalstromen: 

Kunststofverpakkingen: 4- 20Zo 
- Textiel: +0I7% 

Kleine elektronische apparatuur: + 0,3% 
Overige stromen, met name gft en papier: 4- 50Zo tot 100Zo 
Grof huishoudelijk restafval: + 30Zo. 

Een ander voornemen is dat het Nederlandse afvalbeheer gaat werken volgens de 
grondstoffenrotonde. De grondstoffenrotonde betekent dat alle afvalstoffen na verwerking als 
grondstof de weg terug vinden in producten. Om dit te realiseren is samenwerking tussen de 
verschillende partijen ( overheid, bedrijfsleven, burger) van belang. Daarnaast staat er in de brief 
enkele reacties die de komende periode worden opgepakt. Het gaat hierbij met name om 
onderzoeken die de grondslag vormen voor meer concrete acties. 

De financiering van de inzameling en recycling van verpakkingen is in het bestuursakkoord (Rijk 
en VNG) vastgelegd tot en met 201 2. In de brief van staatssecretaris Atsma is nog geen 
duidelijkheid gecreëerd over de financiering na 2012. 

3̂  Samenwerking in WT-4 verband mbt afvalvisie en beleidskeuzes. 
Landelijk wordt per inwoner per jaar 263 kg restafval (minicontainer + grof restafval) verwijderd 
(cijfer 2010). In de WT-4 gemeenten ligt dit cijfer verschillend namelijk Rijssen-Holten 259 kg, 
Hellendoorn 219 kg, Wierden 208 kg en Twenterand 156 kg. 

De WT-4 gemeenten werken aan een gezamenlijke ambitie om te streven naar een afvalloze 
samenleving in 2030. 
Hierbij is de ambitie voor de korte termijn om te streven naar 250Zo minder restafval in 2015 ( 

Om de doelstellingen te realiseren zouden de volgende beleidsinstrumenten ingezet kunnen 
worden: 

Beleidsinstrument 1: Communicatie en Voorlichting 
De inbreng van de gemeente Hellendoorn in de WT4 gemeenten om via een intergemeentelijke, 
meerjarencampagne het belang van preventie en afval scheiden onder de aandacht te brengen. 
Door te laten zien wat mogelijk is met bronscheiding en hergebruik, worden burgers nog meer 
gestimuleerd herbruikbare afvalstoffen apart te houden. Uiteindelijk moet het beeld ontstaan dat 
burgers hun grijze container pas gebruiken als alle andere opties voor afvalverwijdering 
geprobeerd zijn: 
glas in de glasbak, papier in de papiercontainer, kunststoffen apart, textiel apart, herbruikbare 
goederen naar de kringloop, et cetera. 

Beleidsinstrument 2: Infrastructuur; service 
Aangezien een belangrijk deel van ons afval, vanuit het perspectief van de retoureconomie, moet 
worden gelabeld als grondstof, dienen de inspanningen gericht te zijn op het "delven" hiervan. In 
WT-4 verband moet meer samenwerking gezocht worden om hei delven hiervan te vergroten. De 
burger moet meer weet krijgen (door communicatie) van zijn "grondstofmijn in de keuken". Het 
gemeentelijk beleid moet meer gericht zijn op het uitdagen van de burger om de herbruikbare 
grondstoffen apart aan te bieden. Service en gemak zijn hierin belangrijke voorwaarden 
(ontwikkelen van nieuwe dienstverleningsconcepten). Het "waardeloze" restafval, moet dus ook 
in de inzameling als zodanig worden behandeld. Deze benadering vormt de kern van het principe 
wat in Nederland inmiddels een begrip aan het worden is, namelijk "omgekeerd inzamelen". 
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De basisprincipes van het "omgekeerd inzamelen" zijn: 

» het zoveel mogelijk aan de bron scheiden van de hoofdstromen van waardevolle 
grondstoffen (in plaats van nascheiding); nascheiden draagt echter wel bij aan het 
verdere verminderen van het restafval en kan zodanig bijdragen aan een afvalloze 
samenleving; 

» een hoge service voor waardevolle grondstoffen die hoog frequent zijn en/of met een 
hoog soortelijk gewicht = > kunststof verpakkingen, oud papier en GFT huis-aan-huis 
inzamelen en (gratis) brengvoorzieningen creëren voor grof tuinafval; 

» continuering van de service voor waardevolle grondstoffen die laag frequent zijn en/of 
met een laag soortelijk gewicht = >handhaven, maar intensiveren/faciliteren waar 
nodig, de bestaande inzamelstructuur voor glas en textiel; 

« een lagere service voor wat waardeloos is, hoogfrequent en behoort tot klein 
huishoudelijk afval = > bij voorkeur geen restafval huis-aan-huis ophalen, maar laten 
brengen naar een ondergrondse infrastructuur; 

» een lage service voor wat waardeloos is/laagfrequent en behoort tot grof huishoudelijk 
afval = > grof huishoudelijk afval laten brengen naar een kringloopbedrijf 
(producthergebruik) of afvalbrengpunt (materiaalhergebruik); 

« het belonen van gewenst gedrag in geld en comfort = > bijvoorbeeld financiële prikkel 
bieden door de inzameling van GFT gratis te maken en door het aanbieden van 
passende opslagmiddelen met een toegespitste ophaalfrequentie. 

4. Gemeentelijk Beleid 

4 .1 . Waar staan we nu! 

Het gemeentelijk afvalbeleid is voor een groot deel bepaald door landelijke wet- en regelgeving. 
De landelijke doelstelling uit het Landelijk Afvalbeheersplan voor nuttige toepassing van 
huishoudelijk afval is 6096 in 2015. Omdat kleinere gemeenten eenvoudiger een hogere respons 
halen bij de gescheiden afvalinzameling dan grotere gemeenten zijn de doelstellingen 
gedifferentieerd naar stedelijkheidsklasse. Hellendoorn valt in stedelijkheidsklasse 4 (weinig 
stedelijk: gemiddeld 500 tot 1000 adressen per km2). Gemeenten dragen in verschillende mate 
bij aan het behalen van de doelstelling: klasse 4 dient een doelstelling van 60*^ te behalen. 
De doelstelling per gemeente geldt voor de totale hoeveelheid huishoudelijk afval, inclusief grof 
restafval. Wel worden er richtlijnen gegeven in kg/inwoner per component, waarbij grof restafval 
in percentages wordt gemeten. De inzamelwijze is hierbij zeer bepalend voor het halen van de 
richtlijnen. 

Tabel 1: Richtlijnen voor bronscheiding per component tot 2021 (in kg per inwoner) 

Sted. 
klasse 

GFT Papier Glas Textiel K C A GrofVuil 
07o 

1 35 60 20 5 2 75 
2 85 75 23 5 2 75 
3 105 85 23 5 2 75 
4 125 90 23 5 2 75 
5 140 95 23 5 2 75 
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4.2. Afvaldriehoek 
De gemeentelijke speelruimte ligt in de wijze waarop de inzameling en verwerking georganiseerd 
is. Voor het afvalbeleid zijn drie zaken hierbij van belang: het milieurendement, de dienstverlening 
en de kosten. Dit wordt de afvaldriehoek genoemd. Het sturen op een van de componenten heeft 
altijd gevolgen voor de andere componenten. Goed afvalbeleid gaat uit van een goede balans in 
de afvaldriehoek. 

Dienstverlening 
(service) 

Á \ 

Milieu Kosten 
(doeltreffendheid) (doelmatigheid) 

Milieu 
In de gemeente Hellendoorn zamelen we ca. 620fo van de totale hoeveelheid huishoudelijk afval 
gescheiden in. Landelijk wordt per inwoner per jaar 263 kg restafval (minicontainer 4- grof 
restafval) verwijderd (cijfers 2010). In de gemeente Hellendoorn ligt dit cijfer lager, namelijk 219 
kg per inwoner (we doen het al beter dan landelijk!). Willen we in 2015 (ten opzichte van 2010) 
25*36 minder restafval dan is er nog een inspanningsverplichting van ca. 55 kg te scheiden 
restafval. 
Uit sorteerproeven van het restafval is de afgelopen jaren gebleken dat er nog winst te behalen is 
bij het scheiden van de stromen oud papier en karton (OPK), kunststof verpakkingsmateriaal 
(KVM) en GFT. Het restafval bestaat binnen de bebouwde kom nog voor 9,5*^ uit oud papier en 
karton (OPK), 19,907o kunststoffen (KVM) en 30,507o GFT. In het buitengebied zit nog 5,707o OPK, 
24,507o KVM en 32,407o GFT in de restcontainer. In 2011 zat er 19 kg OPK, 39 kg KVM en 59 
kg GFT in het restafval. 
In bijlage II zijn de afvalsorteerproeven over de laatste 15 jaren in schema gezet. Sorteerproeven 
gehouden in 2012 zijn tevens toegevoegd. Daarin is voor het eerst ook een sorteerproef 
gehouden binnen de kern Hellendoorn. Opvallende uitkomsten zijn de grote hoeveelheid OPK 
(1707o), Kunststoffen (20,907o), Textiel (5,707o) en puin (4,907o). 
Maximale scheiding wordt mede mogelijk door de aanwezigheid van een goed geoutilleerd 
afvalbrengpunt. Ons afvalbrengpunt levert daar een positieve bijdrage in en geeft de inwoners de 
mogelijkheid om de afvalstromen gescheiden in te leveren. In e praktijk wordt hier ook goed 
gebruik van gemaakt. 

Service/kosten 
Hoewel er de laatste jaren geen tevredenheidsonderzoek is gedaan bij de inwoners, geeft het 
scheidingspercentage aan dat er een grote bereidheid bij de inwoners bestaat orn de afvalstromen 
apart in te leveren. Dit is ook duidelijk te zien bij de KVM-inzameling. Er is gekozen voor een low 
profile insteek en toch zijn de inzamelresultaten (in verhouding tot de inzamelmethodiek) goed. 
Gemiddeld is in 2011 6 kg KVM per inwoner ingezameld. 
Om inwoners meer gebruik te iaten maken van onze inzameistructuur, moeten we deze 
optimaliseren. De focus bij de verbeterslag moet liggen op het meer gescheiden aanbieden van 
afvalstromen. Optimaliseren betekent het doen van investeringen. Deze investeringen lopen 
vooruit op de te verwachten besparingen. In 2011 waren de afvalkosten in Hellendoorn ê 211,44 
per aansluiting (basisheffing, 140 liter rest en 140 liter gft). Voor 2012 is de afvalstoffenheffing 
gedaald naar C 194,52. Als we het restafvalaanbod en verbrandingskosten verminderen, kunnen 
we deze kosten verder verlagen. 

5̂  Uitwerking per deelstroom van de verschillende afvalstromen. 
De waardevolle grondstoffen die nu nog in het restafval zitten en een relatief groot aandeel 
hebben zijn: GFT, OPK en KVM. Daarnaast is een verdere scheiding van het grof restafval van 
belang (in 2010 nog 39 kg per inwoner). De focus is in eerste instantie gericht op deze 
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waardevolle grondstoffen. Hergebruik van deze grondstoffen levert ook een belangrijke bijdrage 
aan de emissiereductie van broeikasgas. 

Voor deze fracties zijn de logistieke en financiële consequenties in beeld gebracht. 

5.1. Maatregelen: 

7. Minicontainer voor oud papier en karton bij laagbouw (OPK-laagbouwj 
Als eerste stap naar meer afvalscheiding ligt een uitbreiding van de minicontainer voor oud papier 
en karton (OPK) voor de hand. De huidige (proef)gebieden hebben aangetoond dat de inzameling 
met minicontainers een wezenlijke bijdrage levert aan verbetering van het scheidingsresultaat 
(meeropbrengst 29 kg per inwoner). Uit de gehouden sorteerproeven blijkt dat door invoering van 
de oud papiercontainer de hoeveelheid OPK in het restafval is afgenomen van 19,696 naar 9,596 
binnen de bebouwde kom en van 9,496 naar 5,896 in het buitengebied. 
Een gehouden sorteerproef (in 2012) in het dorp Hellendoorn (geen minicontainers) geeft 
evenwel een vervuilingspercentage van 17,396 OPK in het restafval. 
Het voorstel is om in de tweede helft van 2013 een vervolg te geven (gefaseerd) aan de 
inzameling van OPK bij de laagbouw met minicontainers. De intentie is om deze gefaseerde 
invoering af te ronden eind 2014. Alle bewoners van de laagbouw ís dan de keuze geboden om, 
op vrijwillige basis, mee te doen met de minicontainers OPK. Daarnaast is nader overleg nodig 
met de huidige inzamelaars (verenigingen) over de gevolgen van de invoering van minicontainers. 
De huidige inzet van verenigingen en scholen is altijd groot geweest en wellicht kan deze 
maatschappelijke functie op een andere wijze invulling krijgen. 
Met dit voorstel is de verwachting dat in 2015 een toename van 1200 ton gescheiden 
ingezameld OPK is gerealiseerd. 

Voorstel: Nota aan College betreffende gefaseerde invoering minicontainers OPK bij 
laagbouw, inclusief voorstel aan de huidge inzamelaars (verenigingen). 

Planning: Oktober 2013 
Kosten: De kosten voor aanschaf van minicontainers voor OPK bedragen ca. C 310.000,-. 

Invoering van gemeentebrede minicontainer voor OPK bij laagbouw geeft een 
positief saldo van C 47.000,-. In de berekening is (nog) geen rekening gehouden 
met een eventuele compensatie voor de huidige inzamelaars. 

Opbrengsten (1200 ton x 'C 70, ) 
Vermoden verbindingskosten (1200 ton x C 120, ) 
Aanschaf inzamolmiddelen ' ' 
Inzamelkosten ( 1 3 wk x C 11.000,-) 

C 84.000, 
C 144.000, 
-Ê 38.000. 
C 143.000, 

Saldo i e 47.000,-
De papierprijs fluctueert. In juli 2012 was de papierprijs minus transport en verwerking 
ê 75,- tot C 80,- per ton. Voorzichtigheidshalve hanteren we een tarief van 6 70,-Zton. 
Totaal aantal containers 10.000 ( C 31,-/stuk), afschrijving in 10 jaar, rente 4,50Zo 

2. Inzamelservice oud papier en karton bij hoogbouw (OPK-hoogbouw) 
Naast de invoering van de minicontainer bij laagbouw, rijst ook de vraag hoe we moeten omgaan 
met de papierinzameling bij de hoogbouw (ca. 1550 aansluitingen). Een extra OPK-opbrengst van 
400 ton is mogelijk. Permanente bovengrondse containers plaatsen is niet wenselijk vanwege de 
beeldkwaliteit. Inpandig is niet altijd mogelijk vanwege de geringe opslagruimte en ondergrondse 
containers is een dure optie en kunnen alleen rendabel zijn als de opbrengst goed is. 
Voorstel is daarom eerst onderzoek te doen naar de bereidheid tot apart inzamelen bij de 
bewoners, de meest geëigende inzamelmethodiek, de inzamelfrequentie en de bijbehorende 
kosten. 

Voorstel: Nota aan College met de uitkomsten van het onderzoek en de vervolgacties. 
Planning: Mei 2013 
Kosten: De kosten voor de te gebruiken inzamelmiddelen zijn sterk afhankelijk van de 

keuze: inpandig, cocons, ondergronds of een combinatie van verschillende 
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inzamelmiddelen. Eventueel aanschaf van (ondergrondse) containers (ca. C 
10.000,- per stuk). 

Opbrengsten (250 ton x C 70,-} C 17.500,-
Vermeden verbrandingskosten (250 ton x ê 120.-} C 30.000,-
Aanschaf ìnzameimiddelen* -C 6.000,-
Inzamelkosten (13 wk x 6 1350,-5 -C 17.550,-

Saldo 4- C 23.950,-
* Het gehanteerde inzamelmiddel is hier een minicontainer. In werkelijkheid kunnen de 

kosten hoger zijn. Totaal aantal containers 1550 ( C 31,-/stuk), afschrijving in 10 jaar, 
rente 4,50Zo 

3. Kunststof verpakkingen (KVM) 
Uit sorteeranalyses blijkt dat er nog 39 kg kunststof verpakkingen (KVM) per inwoner in het 
restafval zit. Op dit moment wordt er met bovengrondse containers verspreid in de gemeente ca. 
6 kg KVM per inwoner opgehaald. Om tot hogere opbrengsten te komen is intensivering van de 
inzameling nodig. De huis-aan-huisinzameling levert veel hogere opbrengsten op. In Rijssen-
Holten { tweewekelijkse huis aan huisinzameling door middel van piastic zakken) is de opbrengst 
9 kg per inwoner en in Twenterand ( ook tweewekelijks met plastic zakken) zelfs 14 kg KVM. 
Hogere opbrengsten betekent ook dat we moeten kiezen voor een haalsysteem, waarbij de 
afweging gemaakt moet worden om het huidige brengsysteem als aanvullend inzamelsysteem te 
laten bestaan. Op dit moment een keuze te maken welk haalsysteem (zakken of minicontainer) 
het meest geëigend is, lijkt niet verstandig. Eind 2012 loopt de huidige Raamovereenkomst met 
Nedvang af. In deze Raamovereenkomst is ook de vergoedingenstructuur geregeld. De 
verwachting is dat de nieuwe Raamovereenkomst de in.zamelvergoeding voor gemeenten flink 
naar beneden is bijgesteld. Nog niet duidelijk is welke vergoeding zal worden vastgesteld. 
Daarnaast is er nog discussie over de statiegeldvergoeding. Ook samen optrekken in WT-4 
verband is een toekomstige optie. Daartoe is nadere samenwerking noodzakelijk. Ook de 
investeringen voor de aanschaf van het inzamelmiddel en de inzamelfrequentie is afhankelijk van 
de toekomstige vergoedingen door Nedvang. 

Voorstel; Nota College hoe vervolg wordt gegeven aan de kunststofverpakkingsmateriaal-
inzameling. 

Planning: December 2012 
Kosten: De kosten voor de huis aan huisinzameling zijn afhankelijk van de resultaten en de 

vergoeding van KVM. Onderstaand 2 varianten voor de huis-aan-huisinzameling. 

Plastic zak 
Opbrengsten (323 ton x C *475,-) C 1 53.000,-
Vermeden verbrandingskosten (108 ton x C 120,-) C 12.960,-
Aanschaf inzamelmiddel(zak) (14.500 x C 3,-} C 43.500,-
Inzamelkosten (26 w k x ê 7.500,-) C 195.000,-

Saldo - Ç 72.840,-

Kunststof container 
Opbrengsten {323 ton x 6 *475,-) 6 153.000,-
Vermeden verbrandingskosten (108 ton x C 120,-) C 12.960,-
Aanschaf inzame!middei{cont.) -C 47.960,-
Inzamelkosten (13 wk x C 11.000,-) -C 143.000,-

Saldo - C 25.000,-
* Vergoedingen t/m 2012, daarna onbekend (waarschijnlijk lager) 
** Totaal aantal containers 12.700 ( ê 31,-/stuk), afschrijving in 10 jaar, rente 4,596 
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4. GFT-inzameling 
Het percentage gft in het restafval bedraagt ca 2696. Dit is een aanzienlijke hoeveelheid en 
vraagt om nadere maatregelen. Maatregelen kunnen zijn nadere voorlichting over gft-scheiding en 
/of aanpassing inzamelfrequentie (in het groeiseizoen wekelijks). Eveneens kan aanpassing van de 
tarieven leiden tot hogere opbrengsten. Belangrijk aspect in de afwegingen is ook de verwachte 
vervanging van de huidige gft-containers vanaf 2014. 

Voorstel: Nader onderzoek doen naar optimalisatie van de gft-inzameling 
Planning: Afronding mei 2014 
Kosten: Nader onderzoek is intern en brengt geen extra kosten met zich mee. De 

uiteindelijke uitkomsten kunnen financiële consequenties opleveren. 

5. Nascheiden grof restafval 
Grof restafval bestaat uit verschillende afvalsoorten die kunnen worden hergebruikt en opnieuw 
ingezet als grondstof voor nieuwe producten of diensten. Op het afvalbrengpunt scheiden we het 
aangeboden afval zoveel mogelijk. De stromen die we niet kunnen scheiden, komen terecht in de 
grof huishoudelijk restafvalcontainer. Voor Hellendoorn is dit ca. 1400 ton grof restafval per jaar. 
Dit afval wordt verbrand in de verbrandingsinstallatie van Twence. Echter zijn in het grof 
restafval nog veel waardvolle grondstoffen aanwezig. Het scheiden van grof huishoudelijk 
restafval zal ook een belangrijke bijdrage leveren aan verbetering van het scheidingsresultaat. 
Ook Twence heeft deze mogelijkheden onderkend en stelt haar Twentse Afvalscheidings 
Installatie (TAS) mede ter beschikking om het scheidingspercentage van grof huishoudelijk 
restafval te verhogen. Momenteel bekijken we de mogelijkheden om een deel van het grof 
huishoudelijk afval ( afvalbrengpunt) om te buigen van de verbrandingsinstallatie bij Twence naar 
de TAS. Bijkomend pluspunt is dat het tarief lager is dan het verbrandingstarief van huishoudelijk 
restafval. 

Voorstel: Onderzoek naar ombuiging van (een deel van) het grof restafafval naar de TAS 
Planning: Maart 2013. 
Kosten: De kosten zullen afnemen naarmate er meer grof restafval via de TAS verwerkt 

kan worden. 

6. Zwerfafval en illegale dumping. 
Een belangrijk doel is een "opgeruimde" gemeente, waarbij het zwerfafval en illegale dumping 
zoveel mogelijk wordt beperkt. Zwerfafval is niet zozeer een milieuprobleem, omdat het afval 
uiteindelijk meestal opgeruimd wordt en zo in het afvalverwerkingscircuit belandt. Zwerfafval 
geeft wel een gevoel van onveiligheid en verloedering, en de meeste inwoners storen zich er aan. 
Onderzoek toont aan dat het meeste zwerfafval aanwezig is op parkeerplaatsen langs de 
snelweg, bij stations, openbaar vervoer haltes en hangplekken. Jongeren, verkeersdeelnemers en 
recreanten zijn de grootste vervuilers. Een groot deel van het zwerfafval is het gevolg van 
onbewust gedrag en slordigheid. 
Het tegengaan en verwijderen van zwerfafval is een taak van de gemeente. Maar ook andere 
organisaties organiseren campagnes en projecten om zwerfafval te voorkomen. Daar geven we 
invulling aan door het plaatsen van afvalbakken en blikvangers, het straatvegen en het geven van 
voorlichting. Daarnaast zijn er de gemeentelijke handhavers die toezien en optreden bij 
overtreding. Verder zijn er diverse (particuliere) acties om zwerfafval tegen te gaan en anderen te 
mobiliseren om (gezamenlijk) zwerfafval op te ruimen. Wij faciliteren waar mogelijk met 
inzamelmateriaal en het verstrekken van een (kleine) tractatie. 
Samenwerking met de Stichting Nederland Schoon om meer bij campages aan te haken die 
relatie hebben met de lokale afvalproblematiek zullen worden opgepakt en waar mogelijk in 
samenwerking met de inwoners (burgerparticipatie). 

Voorstel: Samenwerking zoeken met de Stichting Nederland Schoon in verband het 
zwerfafval, waar mogelijk met participatie van burger. 

Planning: Mei 2014 (mede afhankelijk overige gemeenten) 
Kosten: Ondersteuning door de "Stichting Nederland Schoon" is meestal gratis. 
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Bijlage I 

Juridisch beleidskader. 

A. Wet milieubeheer. 

Inzamelplicht 
De gemeente is vanuit de Wet milieubeheer (Wm) verantwoordelijk voor de inzameling van 
huishoudelijke afvalstoffen. Hierbij heeft de gemeente de plicht om wekelijks het huishoudelijk 
afval bij elk perceel in te zamelen. De groente-, fruit- en tuinfractie (gft) wordt hierbij ten minste 
gescheiden ingezameld. Daarnaast kan de gemeenteraad besluiten om ook andere bestanddelen 
uit het huishoudelijk afval afzonderlijk in te zamelen (art. 10.21 Wm). 
In belang van een doelmatig beheer van huishoudelijk afvalstoffen kan in de afvalstoffen-
verordening worden bepaald dat in afwijking van bovenstaande regels: 

huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld nabij elk perceel; 
huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld met een daarbij aangegeven regelmaat; 
in een gedeelte van het grondgebied van de gemeente geen huishoudelijke afvalstoffen 
worden ingezameld; 
groente-, fruit- en tuinafval met andere daarbij aangegeven bestanddelen van 
huishoudelijke afvalstoffen afzonderlijk van het overige huishoudelijke afval wordt 
ingezameld. 

Wanneer wordt afgeweken van bovenstaande regels geldt een inspraakverplichting (art. 10.26 
Wm). 

Inzameling grof huishoudelijk afval. 
De gemeente is verplicht om grof huishoudelijk afval in te zamelen bij elk perceel. Hiervoor is in 
de wet geen vaste frequentie genoemd. Daarnaast is de gemeente verplicht om een 
brengvoorziening (bijvoorbeeld een afvalbrengpunt) beschikbaar te stellen voor het accepteren 
van grof huishoudelijk afval. 

A fvalstof fen verordening. 
De gemeenteraad stelt in het belang van de bescherming van het milieu een 
afvalstoffenverordening vast (art.10.23Wm). De afvalstoffenverordening bevat regels met 
betrekking tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen. De afvalstoffenverordening bevat in 
ieder geval regels met betrekking tot: 

het overdragen of ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan de 
inzameldienst (bijv. aanbiedplaats, frequentie en wijze van inzameling); 
het overdragen van huishoudelijke afvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst (o.a. 
textiel, gedeeltelijk het oud papier, herbruikbare goederen, enz.); 
het achterlaten van huishoudelijke afvalstoffen op een daartoe ter beschikking gestelde 
plaats (bijv. regels met betrekking tot het ABP). 

Landelijk afvalbeheerplan en voorkeursvolgorde. 
De gemeente is verplicht om bij het uitoefenen van de bevoegdheden met betrekking tot de 
inzameling van huishoudelijke afvalstoffen rekening te houden met het geldende landelijke 
afvalbeheerplan. Daarnaast dient de gemeente bij het opstellen en uitvoeren van maatregelen 
rekening te houden met de voorkeursvolgorde van afvalbeheer, zoals benoemd in art. 10.4 Wm. 

Producentenverantwoordelijkheid. 
Producentenverantwoordelijkheid betekent dat producenten of importeurs (mede) 
verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer van de producten die zij op de markt brengen. Op 
grond van art. 10.17 Wm kunnen producenten bij algemene regel van bestuur verantwoordelijk 
worden gesteld om zorg te dragen voor het creëren van een brengvoorziening voor deze 
producten en afvalstoffen (art. 10.10 Wm). De inzameling van afgedankte elektrische- en 
elektronische apparaten is een goed voorbeeld van producentenverantwoordelijkheid. 
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B. Landelijk Afvalbeheerplan (LAP 2) 
Ten minste eenmaal per zes jaar wordt door de minister van het verantwoordelijk ministerie een 
landelijk afvalbeheerplan opgesteld (art. 10.3 Wm). In 2009 is LAP 2 vastgesteld. 

Bij de vaststelling van het afvalbeheerplan en bij het nemen van andere maatregelen met 
betrekking tot preventie en het beheer van afvalstoffen wordt de voorkeursvolgorde van 
afvalbeheer gevolgd: 

1. preventie; 
2. voorbereiding voor hergebruik; 
3. recycling; 
4. andere nuttige toepassing, waaronder energieterugwinning; 
5. veilige verwijdering (art. 10.4 Wet milieubeheer). 

In het afvalbeheerplan worden in ieder geval de volgende onderwerpen meegenomen: 
de voor Nederland bindende besluiten van de instellingen van de Europese Unie, zoals de 
kaderrichtlijn afvalstoffen; 
de hoofdlijnen van het afvalbeheer met betrekking tot afvalpreventie en het beheer van 
afvalstoffen; 
een uitwerking van die hoofdlijnen voor het beheer van afzonderlijke afvalstoffen; 
de capaciteit die benodigd is voor het beheer van deze afvalstoffen; 
een beschrijving van het beleid ter uitvoering van de EG-verordening overbrenging van 
afvalstoffen. 

Het afvalbeleid in Nederland is vormgegeven in het Landelijk Afvalplan (LAP). In het LAP 
wordt het algemene afvalbeheerbeleid weergegeven, met in de bijlage een uitwerking van dat 
beleid voor specifieke (categorieën van) afvalstoffen. In 2009 is het tweede plan - het 
zogenaamde LAP2 - in werking getreden. Het algemene doel van LAP2 is om op de lange 
termijn de regionale kringlopen van materialen te sluiten. Grondstoffen worden dan niet meer 
vernietigd, maar voortdurend hergebruikt. Een belangrijk onderdeel van LAP2 om dit doel te 
bereiken is het ketengericht afvalbeleid. Daarmee wordt de reikwijdte van LAP2 verruimd van 
afvalstoffase (LAP1) naar de gehele (materiaal)keten (LAP2). Bij de ketenaanpak in het 
ketengericht afvalbeleid gaat het om een aanpak waarbij de vermindering van de milieudruk in 
de afvalfase wordt beïnvloed door maatregelen eerder in de keten. Het idee erachter is dat 
veel eerder in de materialenketen wordt nagedacht over de afvalfase van de materialen of 
producten. Bijvoorbeeld bij het ontwerp van producten en materialen. 

De doelstelling voor huishoudelijk afval uit LAP2 luidt: verhogen van de nuttige toepassing van 
het totaal aan huishoudelijk afval van 51 0Zo in 2006 naar 6 0 7 0 in 2015. Deze 600Zo bestaat uit 
bron- en nascheiding. Hierbij zijn geen specifieke doelstellingen per afvalstroom benoemd. Dit 
betekent dat gemeenten een bepaalde mate van vrijheid hebben bij het invullen van het behalen 
van de doelstelling van 60Vo. 

LAP2 kent nog wel een verplichting om dezelfde afvalstromen als genoemd in LAP1 gescheiden 
in te zamelen. Dit zijn gft-afval, oud papier en karton, glas, textiel, elektronische apparatuur, klein 
chemisch afval en componenten uit het grof huishoudelijk afval. Nieuw in het LAP2 is dat 
gemeenten voor 2010 dienden zorg te dragen dat ook kunststof verpakkingsmateriaal (kvm) uit 
huishoudens gescheiden wordt ingezameld of via nascheiding uit het huishoudelijk afval wordt 
verkregen. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIU1I1IIIIIIIIIII1IIIIII1IIIIIIIII 
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B U R E A U 

Inleiding 

Dit verslag bevat de resultaten van de sorteeranalyse van huishoudelijk restafval die gehouden werd op 27 
april 2012 voor de gemeente Hellendoorn. Er is onderscheid gemaakt tussen de volgende wijken I bebou
wingstypen: 

1. Kruidenwijk 
2. Hellendoorn Dorp 

Deze eerste meting in een reeks van twee geeft een indicatie van de afvalsituatie. Tevens moet vermeld 
worden dat seizoensinvloeden het beeld kunnen vertekenen. 

Resultaat afvalsorteeranalyse 

In de volgende overzichten staat de samenstelling (aÁ) van het huishoudelijk restafval in de gemeente 
Hellendoorn weergegeven per te onderscheiden wijken I bebouwingstypen. 

Naast deze gegevens 'wordt per onderscheidde wijk í bebouwingstype een indicatieve waardering gegeven 
van het aandeel van de verschillende componenten op basis van afvalsorteeranalyses in gemeenten met 
een vergelijkbare bebouwing (databank Bureau Milieu S Werk BV). 'Weinig' is een positieve waardering, 
'veel' een negatieve waardering. 

Met beirekking tot kiein chemisch afval moet worden aangetekend dat er grote schommelingen in het aan
deel kca kunnen optreden als gevolg van de kleine absolute hoeveelheid kca die aanwezig is in het huis
houdelijk restafval. 
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Opdrachtgever Gemeente Hellendoorn Wijktype Kruidenwijk Hellendoorn 

Projector 12134 Metingnr 1 

Taakregnr T02486 Uitvoeringsdatum 27-apr-12 Goedgekeurd 

Component Gewicht (kg) Percentage Waardering 

Groente-, fruit- en tuinafval 102,2 27,0 weinig 
Papier en karton 22,0 5,8 weinig 
Hygiënisch papier 25,4 6,7 weinig tot normaal 
Drankkartons 8,7 2,3 normaal 
Kunststoffen 81,8 21,6 normaal tot veel 
Glas 6,8 1,8 weinig 
Metalen 18,9 5,0 veel 
Textiel 40,5 10,7 veel 
Puin en keramiek 15,9 4,2 veel 
Hout 17,8 4,7 veel 
Klein chemisch afval 0,0 0,0 nvt 
Wit- en bruingoed 0,8 0,2 weinig 
Overig afval 37,1 9,8 normaal tot veel 

Totaal 377,9 100,0 

Subanalyses Gewicht (kg) Percentage 
Groente-, fruit- en tuinafval 

- tuinafval 
- snoeiafval 6,4 1,7 
- etensresten 95,8 25,4 

Kunststoffen 
- kunststof verpakking 43,9 11,6 
- overige kunststof 37,9 10,0 

Toelichting: 
Metalen bevat naast veel blik een ijzeren rek en een metalen staaf 

Textiel bevat kleding en schoeisel 
Puin en keramiek bevat stenen en serviesgoed 

Hout bevat diverse planken en latten 

Wit- en bruingoed: timer, föhn 
Overig afval bevat matten, isolatiemateriaal, stofzuigerzakken en zand 
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Opdrachtgever Gemeente Hellendoorn Wijktype Hellendoorn Dorp 

Projecinr 12134 Metingnr 1 

Taakregnr T02485 Uitvoeringsdatum 27-apr-12 Goedgekeurd 

Component Gewicht (kg) Percentage Waardering 

Groente-, fruit- en tuinafval 99,5 26,2 weinig 
Papier en karton 65,9 17,3 veel 
Hygiënisch papier 31,6 8,3 normaal 
Drankkartons 9,9 2,6 normaal 
Kunststoffen 79,6 20,9 normaal tot veel 
Glas 8,4 2,2 weinig 
Metalen 11,4 3,0 normaal 
Textiel 21,7 5,7 veel 
Puin en keramiek 18,7 4,9 veel 
Hout 8,8 2,3 normaal 
Klein chemisch afval 0,4 0,1 weinig 
Wit- en bruingoed 0,4 0,1 weinig 
Overig afval 24,0 6,3 weinig tot normaal 

Totaal 380,3 100,0 

Subanalyses Gewicht (kg) Percentage 
Groente-, fruit- en tuinafval 

- tuinafval 
- snoeiafval 
- etensresten 

8,8 
90,7 

2,3 
23,8 

Kunststoffen 
- kunststof verpakking 
- overige kunstslof 

46,1 
33,5 

12,1 
8,8 

Toelilchting: 

Textiel bevat kleding en schoeisel 

Puin en keramiek bevat voornamelijk tegels en serviesgoed 

Kca: verf 

Wit- en bruingoed: voltagemeter 
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MILIEU a WERK 

1. Inleiding 

Sorteeranaiyses 2011 
In 2011 hebben er verspreid over het jaar 2 metingen plaatsgevonden ten behoeve van 
het onderzoek naar de samenstelling van het huishoudelijk restafval uit de gemeente 
Hellendoorn. 

Er is onderscheid gemaakt tussen de volgende wijken/ bebouwingstypen: 
1. Bebouwde kom 
2. Buitengebied 

- Elke wijk/ bebouwingstype is als één steekproefgebied beschouwd. 
- Verspreid over het jaar zijn twee metingen uitgevoerd. 
- Uit elk steekproefgebied is per meting één steekproefmonster van 750 kilogram 

gehaald (afval van minimaal 40 huishoudens). 
- Per meting is vanuit elk steekproefmonster een sorteermonster van circa 375 kilo

gram getrokken en in zijn geheel uitgesorteerd. 
- Uit elk steekproefgebied is 750 kilogram gesorteerd verdeeld over 2 metingen. 

Sorteeranaiyses in voorgaande jaren 
De sorteerresultaten 2011 zijn tevens vergeleken met de resultaten van sorteeranaiy
ses zoals die in de gemeente Hellendoorn zijn uitgevoerd in voorgaande jaren sinds 
1997. 

Gemeente Hellendoorn 3 



2. ResuSîaten sorteeranaiyses1 

2.1 Resultaten 2011 

in de tabellen op de volgende pagina's staat de samenstelling van het huishoudelijk 
restafval in de gemeente Hellendoorn weergegeven per te onderscheiden wijk I be
bouwingstype: 
1. Bebouwde kom 
2. Buitengebied 

De resultaten van de 2 wijken in de gemeente Hellendoorn zijn vergeleken met de ge
middelde score van respectievelijk bebouwde kom en buitengebied in 2010 uit de da
tabase van Bureau Milieu 6\ Werk BV. Op basis van de vergelijking wordt het resultaat 
per component gewaardeerd (zie tabel). De waardering kan dus verschillend zijn voor 
enerzijds de bebouwde kom en anderzijds het buitengebied. 

ÍS 

weinig meer dan 25 0Zo afwijking naar beneden 

weínig tof normaal tussen de 12,5 "/« en 25aZo afwijking naar beneden 

normaal max. 12,5 0Z0 afwijking naar beneden on max. 12,5 aA afwijking naar boven 

normaal tot veeí tussen de 12,5 0ĥ en 25 aA afwijking naar boven 

veel meer dan 25 aZo afwijking naar boven 

Met betrekking tot het sorteerresultaat voor klein chemisch afval moet worden aange
tekend dat er grote schommelingen ín het aandeel kca kunnen optreden als gevolg van 
de kleine absolute hoeveelheid kca die aanwezig is in het restafval. 

1 Alle tabellen zijn afkomstig uit een database. De cijfers zijn weergegeven als afgeronde getallen met 1 
cijfer achter de komma. Alhoewel de volgende cijfers achter de komma in het rapport niet zichtbaar zijn, 
wordt hier wel mee gerekend. Dit betekent dat bij een handmatige optelling van cijfers uit het rapport het 
totaal -f of - 0,2 kan afwijken van het gepresenteerde getal. 
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Component 96 0Zo % waardering 

gft-afval 35.9 25.2 30.5 weinig tot rtormaaf 
papier en karton 9.6 9.5 9.5 normaat 
hygiënisch papior 5,5 15,2 10,4 veel 
drankkartons 4.0 3,7 3.9 veel 
kunststoffen 20.3 19,5 19,9 normaal tot veel 
glas 2.7 4,8 3.7 voel 
motalon 2.9 4,0 3.5 normaal 
textiel 3.8 l l l i l l l l l 5.5 veel 
puin en keramiek 3.4 1.3 2.4 weinig 

3.2 5,3 4,2 veel 
klein chemisch afval iWÊÊÊÊÊÊtÊÊ 0.0 weinig 
wit- on bruingoed |!||İll;;illlllllll;|| 0,4 0,8 normaal tót veel 
overia afval 'IA 4J. 5JL weinig 
totaal 100,0 100.0 100.0 

subanalyso kunststoffen 
kunststof verpakking 13.6 11,7 12.7 
overige kunststof 6.8 7.8 7.3 

Toelichting wat onder een aantal minder bekende componenten wordt verstaan: 

Hygiënisch papier: luiers, tissues, zakdoeken, maandverband en wattenstaafjes. 

Drankkartons: alle verpakkingen van melk- en vruchtensappen. 

Wit- en bruingoed: alle elektrische en elektronische apparaten die een stekker hebben of via 
batterijen werken. 
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Component waardering 

yf L- afval 29.0 35.0 32,4 weinig tot normaal 

papior on karton 6.7 4,8 5.7 weinig 

hyg iënisch papier 9,6 •5a3 7,5 normaal tof veel 

drankkartons lllllllllllllllWIilllllliī 3,6 3,7 veel 

kunststoffen 29.6 19,3 24.5 veel 

glas 2.9 2.3 Ü.6 normaal 

metalen 4,5 2.5 3,5 normaal 

textiel 4,8 5,9 5,3 veel 

puin cn keramiek 2,1 3,5 2.8 weinig 

| ļ | | | | | | | | | | | | l | | | | ! 8,0 4,5 veel 
klein chemisch afval 0,1 0,0 <0,1 weínig 
wil en bruingoed 0,1 1,7 0,9 normaal 
overig afvai 5..S U? .0,5 normaal 
totaal 100,0 100,0 100,0 

subanalyse kunststoffen 
kunststof verpakking 15,6 9,3 12,5 
overige kunststof 14,0 - 10,1 12,1 
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2.2 Resultaten 1997 t/m 2011 

In de gemeente Hellendoorn zijn voor de geselecteerde wijken I bebouwingstypen in 
de periode 1997 tot en met 2011 sorteeranaiyses uitgevoerd, met uitzondering van 
1998 t/m 2000, 2004 en 2006. 

In 1997, 2001, 2008, 2010 en 2011 zijn jaarlijks 2 metingen uitgevoerd. Bij elke meting 
is per wijk I bebouwingstype telkens 375 kilogram gesorteerd, behalve bij het buitenge
bied in 2008. Van dit monster is per meting 750 kilogram. Doel was namelijk niet om al
leen een jaargemiddelde te verkrijgen, maar ook het effect van de introductie van de 
papiercontainer te meten. In 2002 tot en met 2007 is jaarlijks 1 meting uitgevoerd. Bij 
elke meting is per wijk I bebouwingstype telkens 750 kilogram gesorteerd, behalve in 
2007. Van zowel buitengebied als bebouwde kom is in dat jaar telkens 375 kilogram 
gesorteerd. 

In de volgende tabellen zijn de resultaten per wijk I bebouwingstype gepresenteerd. Al
le resultaten zijn uitgedrukt in een percentage; ga = geen analyse. 
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Bebouwde kom 1997 2001 2002 2003 2005 2007 2008 2009 2010 2011 
gft-atval 13,6 23,4 23,3 24,1 25,9 29,4 30,0 30,7 29,3 30,5 
papieren karton 15,7 11,0 14,6 19,9 18,7 10,6 15,7 19,6 9,3 9,5 
hygiënisch papier 14,9 10,2 12,6 9,0 8,3 10,8 7,0 7,2 14,7 10,4 
drankkartons 5,2 5,7 5,6 5,0 5,2 4,5 3,3 3,2 4,4 3,9 
kunststoffen 16,3 23,7 18,6 20,1 20,6 19,0 18,5 17,2 16,9 19,9 
glas 2,0 4,2 3,6 3,0 4,7 3,0 2,7 2,2 4,1 3,7 
metalen 5,9 5,0 4,4 3,7 4,4 3,6 4,4 2,8 3,8 3,5 
textiel 3,2 3,4 4,1 3,1 3,7 3,2 4,6 3,6 6,0 5,5 
puin en keramiek 7,1 4,3 2,4 5,2 2,6 2,6 4,1 0,6 3,8 2,4 
hout 4,6 3,2 4,7 2,8 3,6 3,1 2,2 2,3 2,7 4,2 
kca 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 1,5 «:0,1 0,2 «:0,1 
wit- en bruingoed ga ga ga ga 0,0 0,7 0,7 1,8 0,2 0,8 
overig afval 11,5 5JĮ 4,2 ZÄ 8JĮ ÍL3 M 4J3 5 J 
totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Subanalyse kunststoffen 
kunststof verpakking ga ga ga ga ga ga ga 8,5 7,7 12,7 
overige kunststof ga ga ga ga ga ga ga 8,7 9,2 7,3 

Buitengebied 1997 2001 2002 2003 2005 2007 2008 2009 2010 2011 
gft-afvai 13,8 27,8 23,6 2i ,7 21,4 20,9 24,3 25,6 25,4 32,4 
papier en karton 7,7 9,0 10,7 6,2 9,4 9,4 6,8 5,8 5,5 5,7 
hygiënisch papier 8,5 10,7 11,5 13,4 6,0 4,6 11,7 11,7 12,5 7,5 
drankkartons 3,1 4,5 3,9 4,3 4,0 3,4 4,1 3,8 3,3 3,7 
kunststoffen 22,1 24,1 24,3 23,6 24,9 28,8 24,4 24,5 20,1 24,5 

4 C n n O CS ^ r» • ì n O -i O c O O y i c i o 1 ,\Ĵ 
I ,c « - , 1 C,\J 1 , 1 O,O 

metalen 4,3 3,8 4,4 4,0 5,5 3,9 3,9 4,3 4,6 3,5 
textiel 3,2 4,0 2,4 4,3 4,6 3,9 4,0 3,8 4,7 5,3 
puin en keramiek 18,7 8,5 7,0 11,2 10,7 4,7 3,2 3,7 5,3 2,8 
hout 5,8 2,9 4,9 1,5 2,9 8,7 5,3 4,3 2,8 4,5 
kca 0,1 0,1 0,1 1,8 0,1 0,3 0,2 0,1 «:0,1 
wit- en bruingoed ga ga ga ga 1,1 0,5 0,4 0,2 2,0 0,9 
overig afval 11,3 2Z 4,3 6J. L2 â Z İL3 10,6 9,9 6J5 
totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Subanalyse kunststoffen 
kunststof verpakking ga ga ga ga ga ga ga 10,4 10,9 12,5 
overige kunststof ga ga ga ga ga ga ga 14,2 9,3 12,1 
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2.3 Beoordeling resultaten belangrijkste afvalstromen 

Het resultaat voor gft-afval, papier, kunststoffen, glas en textiel in Hellendoorn is verge
leken met het landelijk gemiddelde voor het betreffende bebouwingstype in de periode 
2001 tot en met 2011. De bebouwde kom is vergeleken met bebouwde kom en het bui
tengebied is vergeleken met buitengebied. De landelijke gemiddeldes zijn gebaseerd 
op cijfers uit de database van Bureau Milieu ã Werk BV. De landelijke cijfers 2011 zijn 
uiteraard nog niet beschikbaar. 

Gemeente Hellendoorn 9 
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Git-afval bebouwde kom 
- Landelijke trend stijgend. 
- Trend in Hellendoorn tot en met 2009 licht stijgend. 

Hellendoorn structureel onder het landelijk gemiddelde. 
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Gft-afval buitengebied 
- Landelijke trend stijgend. 

Hellendoorn in 2011 fors gestegen. 
- Hellendoorn onder landelijk gemiddelde. 
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Papier bebouwde kom 
- Landelijke trend dalend. 
- In Hellendoorn in 2010 en 2011 constant en lager dan voorgaande jaren. 
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Papier buitengebied 

- Landelijke trend dalend tot 2009. 

- Hellendoorn eveneens licht dalend sinds 200, laatste drie jaren redelijk constant. 

- Hellendoorn structureel onder het landelijk gemiddelde. 
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Kunststoffen bebouwde kom 
- In Hellendoorn geen effect inzameling verpakkingen zichtbaar. 
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Kunststoffen buitengebied 
In Hellendoorn in 2010 effect inzameling verpakkingen zichtbaar, in 2011 weer toe
name. 
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Glas bebouwde kom 
- Landelijke trend tamelijk constant. 
- Hellendoorn in 2007, 2008 en 2009 onder landelijk gemiddelde. 

Hellendoorn in 2010 en 2011 fors hoger dan voorgaande jaren. 
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Glas buitengebied 
Landelijke trend: schommelingen. 
Hellendoorn eveneens een wisselend beeld. 
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Textie! bebouwde kom 
- Landelijke trend licht stijgend tot 2009. 
- Hellendoorn in 2010 en 2011 fors hoger dan voorgaande jaren. 
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Textiel buitengebied 
- Landelijke trend stijgend. 
- Hellendoorn stijging sinds 2009. 
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2.4 Advies 

1. Gft-afval: blijvende aandacht voor zowel bebouwde kom als buitengebied. Uit on
derzoeken in andere gemeenten blijkt dat het aandeel gft-afval in het huishoudelijk 
restafval voor 3/4 bestaat uit voedselresten. Voedselresten die voor de helft be
staan uit vermijdbare voedselresten zoals brood, voedsel dat nog in de verpakking 
zit en groenten en fruit in de schil. Dit voedsel eten burgers dus niet op, maar men 
gooit het ook niet in de gft-container. 

2. Papier: effect papiercontainer blijven volgen. In 2011 zelfde effect als in 2010. 
3. Kunststoffen: extra aandacht richten op zowel bebouwde kom als op buitengebied. 
4. Glas: aandacht richten op bebouwde kom en buitengebied. 
5. Textiel: aandacht richten op bebouwde kom en buitengebied. 
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1. Achtergrond 

Afvalpreventie en toenemend hergebruik van ingezameld afval worden steeds belangrij

ker en ook vanzelfsprekender. Het milieu en duurzaamheid zijn daarbij belangrijke re

denen. In de komende decennia zullen veel grondstoffen schaarser worden, waardoor 

grondstofprijzen verder zullen stijgen. Gemeenten staan voor de uitdaging om de hoe

veelheden huishoudelijk restafval verder terug te dringen en de inzameling van grond

stoffen juist verder te optimaliseren. 

De 14 Twentse gemeenten streven naar een verdere verbetering van de grondstoffenre-

cycling met als eindambitie: een afvalloze samenleving. De Twentse gemeenten werken 

reeds samen op diverse terreinen van het afvalbeheer. Met ruim 250.000 huishoudens 

kunnen daarmee de nodige schaalgroottevoordelen worden behaald. Al l e Twentse ge

meenten zijn bijvoorbeeld vertegenwoordigd in Regio Twente waarbij het onderwerp 

afvalbeheer en duurzaamheid op de ambtelijke en bestuurlijke platforms aan de orde 

wordt gesteld. Ook zijn de gemeenten aandeelhouder van Twence die het huishoudelijk 

restafval en andere ingezamelde afvalfracties duurzaam be- en verwerkt. Verder hebben 

6 gemeenten (2/3 van het aantal inwoners i n regio Twente) de uitvoering van de afvalin

zameling ondergebracht bij de overheidsgedomineerde inzamel- en reinigingsorganisatie 

Twente Mil ieu . Maar keuzes rond het afvalstoffenbeleid en de wijze waarop dit in de 

gemeente wordt ingericht en uitgevoerd, worden voornamelijk door de gemeenten af

zonderlijk gemaakt. 

o ~r — ~ ~ — " — - — - . — - — . - , . — . " 'f) t « — "v-''í'* ţ , -- 1 1 1 L V 1 

betrekking tot het terugwinnen van grondstoffen uit de afvalketen (LAP II, Afvalbrief), 

en vanuit het besef dat het speelveld steeds complexer wordt en dat voor doeltreffend en 

doelmatig afvalbeheer kennis, expertise daarmee ook voldoende financieel draagvlak (en 

schaalgrootte) van belang zijn, willen de Twentse gemeenten onderzoeken welke meer

waarde kan worden behaald door - vanuit de eigen autonomie - een intergemeentelijke 

samenwerking en afstemming van het afvalstoffenbeleid. 

D?R Normag heeft opdracht gekregen voor het begeleiden en uitvoeren van dit onder

zoek. 

2. Opdrachtformulering en eindresultaat 

Opdrachtformulering 

De opdracht is - conform de projectfiche/bestuurlijke opdracht1 - als volgt geformuleerd. 

Verricht onderzoek naar de mogelijkheden en meerwaarde van intergemeentelijke 

samenwerking en afstemming op het gebied van gemeentelijk afvalstoffenbeleid. 

Zie bijlage 1. 
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Dit onderzoek moet uitmonden i n een ordening van de meest wenselijke opties met 

betrekking tot afvalstoffenbeleid, en inzicht in de inhoudelijke en financiële effecten 

bij een eventuele omschakeling. 

Deze meest wenselijke (afvalstoffenbeleids)opües worden getoetst op de prestatievel

den van de 'afvaldriehoek': milieu (afvalpreventie, hergebruik, duurzaamheid), kos

ten en service. Daarbij wordt inzicht geboden in de praktische consequenties van het 

implementeren ervan ten opzichte van de huidige  per gemeente vaak verschillende 

situatie. 

De uitvoering van dit onderzoek is stapsgewijs met het oog op de participatie en (tus

sentijdse) afstemming met de betrokken bestuurders en ambtelijke adviseurs. In het 

plan van aanpak (zie hoofdstuk 3) worden de diverse (tussen)producten nader gede

finieerd. 

Eindresultaat 

Het eindresultaat na uitvoering van deze opdracht omvat de volgende componenten: 

» Een kort en helder rapport waarin de uitkomsten van het onderzoek zijn be

schreven en onderbouwd. Deze rapportage dient ter ondersteuning van de poli

tíekbestuurlijke besluitvorming. Zowel voor individuele gemeenten als geza

menlijk in Regio Twente verband. 

8 Betrokken en goed geïnformeerde bestuurders en ambtelijke adviseurs. Bij de 

uitvoering van deze opdracht wordt het draagvlak voor de diverse strategische 

opties (afvalbeleidsopties) regelmatig getoetst, besproken en waar mogelijk en 

gewenst verder ontwikkeld. 

« Inzicht in de best passende afvalbeleidsopties voor de toekomst. Enerzijds op 

grond van een rationele objectieve beoordeling van de kansen en mogelijkheden 

op het gebied van milieu, service en kosten en technische uitvoerbaarheid. A n 

derzijds rekening houdend met het gesignaleerde draagvlak bij de bestuurders 

uit de 14 Twentse gemeenten. 

Flan van aanpak 

De uitvoering van deze opdracht omvat de volgende zeven stappen: 

Stap 1. Huidige situatie Afvalbeheer Regio Twente 

Inzicht in het afvalstoffenbeleid in de 14 Twentse gemeenten, de afvalbeheerprestaties, en 

inrichting van het afvalbeheer. 

Stap 2. Besdnrijving en analyse (externe) context 

Kernachtige analyse en beschrijving van relevante trends en ontwikkelingen op het gebied 

van afvalbeheer, grondstoffenbeleid, et cetera. 
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Stap 3. Wettelijk kader 
Inventarisatie van relevante wet- en regelgeving op het gebied van afvalbeheer, grond
stoffen, et cetera. 

Stap 4. Concrete afvalstoffenbeleidsopties en samenhangende scenario's 
Uitwerking van concrete (afvalstoffenbeleids)optìes en samenhangende scenario's waar
mee een "Afvalloos Twente" kan worden bewerkstelligd 

Stap 5. Verdienmodel/business case per scenario 
Uitwerking van het verdienmodel: business case per (integraal) scenario met kwalitatieve 
en kwantitatieve uitwerking van effecten: milieu, kosten, serviceniveau, schone straat. 

Stap 6. Integrale analyse scenario's en advies 

Integrale analyse en toetsing van scenario's en opstellen eindadvies. 

Stap 7. Rapportage en Conferentie "Afvalbeheer in de toekomsť' 

Deze stappen worden in het vervolg van dit hoofdstuk nader toegelicht en uitgewerkt. 

Stap 1. Huidige situatie Afvalbeheer Regio Twente 

Inzicht in het afvalstoffenbeleid i n de 14 Twentse gemeenten, de aŕvalbeheerprestaties, 

en iriridating van het afvalbeheer. Kernpunten van de aanpak: 

a. IPR Normag hanteert voor de beschrijving en analyse per gemeente een in de 

praktijk beproefd analysemodel. Een adequaat gemeentelijk afvalbeheer omvat 

een optimale balans tussen onderling samenhangende beleidsinstrumenten: de in-

zamelstructuur, het acceptatiebeleid (de voorwaarden waaronder afval door bur

gers mag worden aangeboden), marketing en voorlichting (communicatie), de 

handhaving en de registratie. Voorts kan door middel van ketenregie een optimale 

sturing van afval- c.q. grondstoffen worden bewerkstelligd. 

In bijlage 1 vindt u een toelichting op het door IPR Normag ontwikkelde model 

voor beschrijvmg/irtrichting gemeentelijk afvalbeheer. 

S Handhaven 
' Toezicht en controle 

4 Communicatie - Repressie, beboeten Registreren Z monitoren 
•Marketing . fvalreglstratie 
- Voorlichting ' - . ' lanagement-Zbeleidsinformatie 

,' Į Toelicht , \ ,̂ ,- Inning /perceptie 
, ļ uiivuonrių " v 

3 l i t JÊĒ 
Acceptatiebeleid ' 

- Tarievenbeieid (gratis/betaald) ^ å ^ s w ^ ^ Doelstellingen I afvalbeheerbeleid 
- Beschikbaarheidbeleid ^ . LAP II (preventie, hergebruik) 

•Eigen door gemeente gestelde 
Inrichting inzamelstructuur doelen 
»Haal- en brengfaciliteiten 
- Containermanagement 

b. Inventarisatie benodigde informaties ('facts and figures') op basis van beschikbare 

rapportages, documenten en databases. De beschrijving per gemeente biedt inzicht 
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i n de feitelijke situatie: inzamelstructuur, flankerend beleid (zoals communicatie, 

hancmaving, acceptatiebeleid, etc.) en de wijze waarop regie op de afvalketen is 

georganiseerd. 

Voorts wordt een (digitaal) inventarisatiedocument opgesteld, waarbij per ge

meente de belangrijkste kenmerken en indicatoren van het gemeentelijk afvalbe

heer worden verzameld. Wi j gaan ervan uit dat per gemeente één vast aanspreek

punt (ambtelijk) wordt aangesteld. 

c. Bestuurlijke gesprekkenronde met de portefeuillehouders (individueel) i n de 14 

gemeenten, inclusief gesprekken met andere relevante betrokken partijen zoals d i 

rectie Twence en directie Twente Mil ieu . Ter voorbereiding op het gesprek wordt 

een gespreksleidraad toegezonden. 

d. Tevens worden de afvalbeheerprestaties per gemeente (afvalhoeveelheden, af

scheiding, service en kosten/doelmatigheid) kernachtig beschreven. Een dergelijke 

vergelijking biedt handvatten om - binnen regio Twente aanwezige - best practi

ces te signaleren. 

Verder wordt de huidige gezamenlijke afvalbeheerprestatie in Regio Twente ge

presenteerd. Deze vormt de 'nulmeting' waaraan de door de gemeenten gestelde 

ambitie van een "Afvalloos Twente" kan worden gespiegeld. Inzicht in deze ambi

tie - en wat daar voor nog moet gebeuren - kan bijdragen aan onderkenning van 

het belang van samenwerking, afstemming en schaalvergroting bij het afvalbeheer 

i n de 14 gemeenten. 

e. Het resultaat is een overzicht met een beschrijving - op modelmatige wijze - van 

het afvalstoffenbeleid per gemeente, inclusief een duiding van de verschillen en 

overeenkomsten tussen de 14 gemeenten. 

f. De uitkomsten worden besproken met de stuurgroep, ambtelijke klankbordgroep 

en het studententeam UT/Saxion. Eventuele op- en aanmerking worden in de con

ceptrapportage verwerkt. 

Stap 2. Beschrijving en analyse (externe) context 

Kernachtige analyse en beschrijving van de context. De relevante trends en ontwilckelin-

gen op het gebied van afvalbeheer, grondstoffenbeleid. Kernpunten van de aanpak: 

a. IPR Normag beschikt over een uitgebreide kennisbank voor een dergelijke analy

se. Vakliteratuur, publicaties, onderzoeksrapporten en diverse eigen onderzoeken. 

b. De beschrijving geschiedt 'van buiten naar binnen': mondiaal, Europees, nationaal 

en regionaal. 

c. Tevens wordt een kernachtige beschrijving en analyse gemaakt van innovatief I 

vernieuwend afvalbeheerbeleid i n Nederlandse gemeenten te maken. Deze be

schrijving - en een toehchting op de ervaringen - dient ter illustratie en inspiratie 

van mogelijkheden en 'best practices' voor de gemeenten in Regio Twente. 
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De beschrijving wordt gepresenteerd als een 'pallet van mogelijkheden', waaruit 

diverse integrale (onderling samenhangende) afvalstoffenbeleidsopti.es kunnen 

worden ontleend. Dit pallet vormt het aangrijpingspunt voor de uitwerking van 

concrete (afvalstoffenbeleids)opties i n stap 4. 

d. Ook deze uitkomsten worden in concept besproken met de stuurgroep, ambtelijke 

klankbordgroep en het studententeam UT/Saxion. Eventueel wordt deze bespre

king gecombineerd met de uitkomsten van stap 3 (wettelijke kaders). 

Stap 3. Wettelijk kader 

Inventarisatie van relevante wet- en regelgeving op het gebied van afvalbeheer, grond

stoffen, et cetera. Zowel nationale wet- en regelgeving als Europese richtlijnen. Kernpun

ten: 

a. IPR Normag heeft in diverse ander onderzoeks- en adviestrajecten de wettelijke 

kaders rond het betreffende beleids- en werkveld onderzocht en i n beeld gebracht. 

Deze beschikbare kennis vormt het aangrijpingspunt voor de - in het kader van 

uw vraagstelling - op maat gesneden analyse van wettelijke kaders. 

b. De voor huishoudelijk afval relevante wet- en regelgeving op onder meer de vol-

ĝsrï.íiĉ tsrrsîxisrîi zsl in deze o t i slysc worcicĩi ĩriGGĝGĩiorĩtĉĩi! 

» Wettelijke zorgplicht voor het inzamelen van huishoudelijk afval door ge

meenten (Wet Milieubeheer), 

» Landelijk Afvalbeheerplan II (LAP II) en de Afvalbrief van de staatssecreta

ris. 

» Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen. 

» Diverse Europese richtlijnen ten aanzien van storten, verbranden, verpak

kingen, et cetera. Voor zover deze relevant zijn voor huishoudelijk afval. 

c. Analyse van de (mogelijke) implicaties van de beschreven wet en regelgeving 

voor de rol en betrokkenheid van de gemeenten bij het beheer (inzamelen, (doen) 

be en verwerken) van huishoudelijk afval. Dit betreft een nadere duiding van de 

beschreven en van toepassing zijnde wet en regelgeving. 

d. Uitwerking i n de vorm van een 'toekomst gericht kader van juridische randvoor

waarden'. 

e. De uitkomsten worden besproken met de stuurgroep, ambtelijke klankbordgroep 

en het studententeam UT/Saxion. Met het oog op een efficiënte uitvoering van dit 

onderzoek kan deze bespreking worden gecombineerd met de bespreking i n stap 

2 (beschrijving context). 
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Stap 4. Concrete afvalstoffenbeleidsopties en samenhangende scenario's 

Uitwerking van concrete (afvalstoffenbeleids)optíes en samenhangende scenario's waarmee 

een "Afvalloos Twente" kan worden bewerkstelligd. De kernpunten van de door ons 

voorgestelde aanpak: 

a. Op basis van de in uw bestuurlijke opdracht vermelde opties, als mede het 'pallet 

van mogelijkheden' uit stap 2, worden integrale scenario's geschetst voor de in-

ric±iting van het afvalstoffenbeleid in de gemeenten van Regio Twente. Daarbij 

worden i n ieder geval de volgende opties meegenomen: 

8 Verbreden en intensiveren van bronscheiding. 
8 Omgekeerd inzamelen. 
8 Grondstoffenton (aparte inzameling van enerzijds droge en anderzijds natte 

componenten). 
8 Nascheiding van huishoudelijk restafval. 
8 Diftar (differentiatie op basis van volume, gewicht en/of frequentie). 

b. Er wordt rekening gehouden met de toepassing van specifieke (flankerende) be

leidsinstrumenten die in meerdere scenario's kunnen worden toegepast. Bijvoor

beeld: 
8 Nascheiding van huishoudelijk restafval kan al dan niet in combinatie met 

intensivering van bronsdieiding. 
8 Gedifferentieerde tarieven (diftar) kan aan diverse beleidsscenario's worden 

toegevoegd. 
8 Verbreding bronscheiding kan zowel door intensivering van het aantal bij 

de bron gescheiden grondstoffen (papier, glas, kunststof, et cetera) als ook 

door gemengde inzameling van diverse grondstoffen i n combinatie met na

scheiding. 

c. Er wordt rekening gehouden met - verschillen in - de toepasselijkheid van afval-

opti.es i n gebiedsdelen zoals centrum, wijk en buitengebied. 

d. Voor het beeldend beschrijven van de diverse afvalopties wordt - naast een tech

nische beschrijving- tevens gebruik gemaakt van 'de kracht van het beeld'. De di

verse samenhangende scenario's worden gevisualiseerd met herkenbare beelden, 

zoals foto's van bekende containers, zodat duidelijk wordt op welke wijze inwo

ners, onder welke condities hun afval kunnen aanbieden. Daarbij wordt eventueel 

ook onderscheid gemaakt in gebiedsdelen. De figuur dient ter illustratie. 

Inwoners centrum woonwijken buitengebied 

O 0 

Model 2 İ Ü4Ì iípl 
Model 3 jf üi •fill 
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e. Toetsing van de ontwikkelde opties en (integrale) scenario's aan (toekomstige) 

wet- en regelgeving zoals uitgewerkt in stap 3. 

f. De relevante scenario's (kwalitatief) worden besproken met de stuurgroep, ambte

lijke klankbordgroep en het studententeam UT/Saxion. Deze bespreking heeft con

sensus over de nader uit te werken scenario's (ook kwantitatief) tot doel. 

Optioneel: een conferentie met portefeuillehouders en overige relevante stakehol

ders, voorafgaand aan de kwantificering en uitwerkingen van de scenario's. 

Stap 5. Verdienmodel/business case per scenario 

Per (integraal) scenario wordt een kernachtige business case opgesteld, waarin de vol

gende onderwerpen kwalitatief en waar mogelijk kwantitatief worden uitgewerkt: 

a. M i l i e u . Het gaat hierbij om het effect van het scenario op te verwachten preventie 

en betere scheiding van herbruikbare afvalfracties. Deze effecten worden gekwan

tificeerd met behulp van - bij IPR Normag beschikbare of voor IPR Normag toe

gankelijke - referenties en ervaringen met vergelijkbare afvalmodellen elders. 

Bij het bepalen van de te verwachten effecten wordt rekening gehouden met de 

huidige milieuprestaties en het afvalbeheerbeleid i n Regio Twente. In ieder geval 

wordt getoetst of en in welke mate Regio Twente mei de gedefinieerde scenario's 

kan voldoen en de door het Rijk geformuleerde doelstellingen (bronscheiding 60oZo 

L A P TJ, 650Zo Afvalbrief) en de eindambitie van een "Afvalloos Twente". 

b. Optie: milieubelasting en CO2. Voorts wordt een indicatie gegeven van de C 0 2 

bijdrage ten opzichte van het referentiemodel. Het CO2 effect wordt bepaald met 

behulp van de C02-tool van Agentschap N L . Het COž-Compas van N V R D -

waarmee wellicht een nauwkeurige C 0 2 bepaling mogelijk is - is door gebleken 

inconsistenties momenteel niet beschikbaar. 

IPR Normag bepaalt de CO2 bijdrage per scenario voor de huishoudehjk afval

stromen GFT, Oud Papier en Karton, Glas, Textiel en Plastic Verpakkingen. De be

rekende kengetallen geven aan hoeveel minder (of meer) C02-equivalenten de ge

scheiden inzameling en het hergebruik met zich meebrengt ten opzichte van de in

zameling als onderdeel van het restafval en verbranding hiervan i n een A V I . 

Bij de begroting van onze adviesinzet is geen rekening gehouden met deze optie. 

c. Service. In stap 2 is het feitelijk serviceniveau beschreven. In deze stap wordt het 

service niveau zoals dit door de inwoners zal worden ervaren geduid. Hiervoor 

zal input door de leden van de klankbordgroep worden aangereikt. 

d. Schone straat (en mogelijke ongewenste milieueffecten). IPR Normag hanteert bij 

de algemeen bekende 'afvaldriehoek' nog een vierde invalshoek, namelijk het ef

fect van het afvalmodel op een 'schone straat'. Dit heeft betrekking op het ontstaan 

van zwerfafval. IPR Normag heeft in opdracht van Agentschap N L in 2010 uitge

breid onderzoek naar gedaan naar de relatie tussen diverse inzamelsystemen en 
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het ontstaan van zwerfafval. Ten aanzien van illegale dumpingen in relatie tot 

diftar heeft IPR Normag - eveneens i n opdracht van Agentschap N L uitgebreid 

onderzoek gedaan naar de ervaringen met illegale dumpingen en 'afvaltoerisme' 

bij het invoeren van gedifferentieerde tarieven voor huishoudelijk afval. 

e. Kosten. Per scenario worden de belangrijkste kosten geprognosticeerd: de investe

ringen i n en exploitatie van het afvalmodel, de te verwachten opbrengsten als ge

volg van de reductie van restafval: een betere scheiding en hergebruik van afval is 

veelal financieel ook aantrekkelijker. Ook wordt inzichtehjk gemaakt welke kosten 

zijn gemoeid met de transitie van het huidige afvalmodel naar de alternatieve af-

valmodeüen. Uiteraard is daarbij de planhorizon waarin deze transitie plaatsvindt 

van belang en bepalend voor het kostenniveau. Nader overleg hierover met de 

stuurgroep/ambtelijk klankbordteam is daarom gewenst. 

f. De uitkomsten van stap 5 en 6 worden i n een bijeenkomst besproken met de 

stuurgroep, ambtelijke klankbordgroep en het studententeam UT/Saxion. 

Stap 6. Integrale analyse scenario's en advies 

Integrale analyse en toetsing van scenario's en opstellen eindadvies. Kernpunten: 

a. Integrale analyse en toetsing van de scenario's (stap 4 en 5) aan de analyse van het 

speelveld (stap 2), het wettelijke kader (stap 3) en de nulmeting (huidige presta

ties) en ambities van Regio Twente (stap 1). 

b. Uitwerking van de integrale analyse in een conceptrapport. Onderdeel van de 

conceptrapportage is een overzichtelijke matrix waarmee de uitkomsten op de di 

verse toetsingscriteria per scenario onderling goed vergelijkbaar zijn. 

c. De conceptrapportage en (voorlopige) uitkomsten van de analyse worden bespro

ken met de stuurgroep, ambtelijke klankbord en het studententeam UT/Saxion. 

Deze bespreking heeft tot doel een zo veel mogelijk gedragen advies aan de 

Twentse gemeenten over 

« afsterruning van het afvalstoffenbeleid; 

» het scenario dat het best aan de ambities en mogelijkheden in Regio Twente 

kan voldoen; 

» de kansen van samenwerking bij de uitvoering van dit beleid, dan wel de 

voorwaarde van samenwerking om gestelde doelen en ambities te kunnen 

bereiken. 

Stap 7. Rapportage en Conferentie "Afvalbeheer in de toekomst" 

De kernpunten i n deze stap: 

a. Bespreking van het concept met de stuurgroep (formeel opdrachtgever), waarna 

op- en aanmerkingen in het eindrapport worden verwerkt. 
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b. Conferentie. Conform uw Bestuurlijke opdracht, zal het besluitvonrringstraject nog 

verder worden uitgewerkt. Uiteraard bepaalt elke gemeente autonoom over het 

afvalstoffenbeleid in de eigen gemeente. 

Met het oog op een goede begeleiding van de gemeente interne bespreking en be

sluitvorming, zal een 'conferentie Afvalbeheer in de toekomsť worden georgani

seerd voor de portefeuillehouders van de Twentse gemeenten en andere stakehol

ders (Twente Mil ieu, Twence, Rova), alvorens de rapportage en het advies in de 

individuele gemeenten te behandelen. Op deze wijze kunnen eventuele vragen en 

suggesties direct worden opgepakt, en kan het gezamenlijk draagvlak bij porte

feuillehouders vooraf worden getoetst. 

4. Planning 

Voor de uitvoering van dit plan van aanpak wordt rekening gehouden met een door

looptijd tot eind 20121 begin 2013. 

Er wordt rekening gehouden met vier contactmomenten met stuurgroep, ambtelijke 

klankbord en studententeam van UT/Saxion, inclusief een bespreking van de uitkomsten 

met de portefeuillehouders van de Twentse gemeenten en andere betrokken stakehol

ders. 

Voorts worden i n stap 1 gesprekken gevoerd met 14 portefeuillehouders (eventueel in 

combinatie met de beleidsadviseur) en 4 gesprekken met andere stakeholders zoals 

Twente Mi l ieu en Twence. 

Daarnaast zullen er bij de uitvoering van het onderzoek daar waar nodig en gewenst 

contact- en afstemming overleggen plaatsvinden met leden van de stuurgroep en/of de 

ambtelijke klankbord. Dit kan zowel op locatie als telefonisch of via de email. 

Het volgende schema presenteert de planning op hoofdlijnen. 
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Bijlage 1. Projectfiche (Bestuurlijke opdracht) 5 juli 2012 Nijverheidstraat 30 
7511JM Enschede: 

Naam project Onderzoek meerwaarde afstemmingintergemeentelijk afvalbeleid Twente. 

Deelnemers Twentse gemeenten (i.s.m.Regio Twente, stakeholders (Twence, TwenteMilieu, 
gemeenteüjke inzamelaars) en onderwijsinstellingen (UT/Saxion)) 

Bestuurlijke op
drachtgever 

R. Cazemier (vrz. Portefeuillehoudersoverleg Mil ieu, Duurzaamheid en A f v a l en 
l i d dagelijks bestuur Regio Twente) 

Stuurgroep M w . Oude Alink, (Hengelo, vz); dhr. Van Agteren (Enschede); dhr.Van Rees 
(Haaksbergen) dhr.Beintema (Hellendoorn, namens WT4), dhr. Steggink (Din-
kelland); aangevuld met adviseurs uit afvalsector en onderwijs/onderzoek 

Projectleider Onafhankelijk extern adviseur (nog nader te bepalen) 
projectorganisatie Zie projectorganisatie (bijlage 1) 

Looptijd project Juli 2012 t/m maart 2013 
Achtergrond 
De verschillende gemeenten in Twente streven naar een verbeterde grondstoffenrecycling uit huis
houdelijk afval met als eindambitie: een afvalloze samenleving. Er zijn meerdere wegen om dit te be
reiken. Deze richting wordt mede bepaald door het Landelijke Afvalbeheer Plan 2 (LAP2) (materieel 
ketenbeleid) en de brief van Atsma (Meer waarde uit afval) van 25 augustus 2011 (o.a. teragwinning 
grondstoffen door 65*}» in 2015 hiervan te scheiden uit het huishoudelijk afval). 
De 14 Twentse gemeenten zijn van mening dat vanuit hun eigen autonomie gestreefd moet worden 
naar meer intergemeenteüjke samenwerking/afstemming waarbij tevens de partners van gemeenten 
(inzamelaars, verwerkers) betrokken moeten worden. 
Overwegingen: realiseren miheudoelstellingen, kostenefficiency, het samen realiseren van meer recy
cling en optimale dienstverlening/gemak voor de burger. 
Vanuit het regionaal Portefeuillehouders overleg Milieu, Duurzaamheid ŵ Afva l d.d. 7 maart 2012 is 
gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken naar de meerwaarde van intergemeentelijk afgestemd 
afvalstoffenbeleid en samenwerking. Dit is nog eens op 13 juni 2012 bekrachtigd. 
Bestuurlijke opdracht 
"Onderzoek de meerwaarde van intergemeentelijk afgestemd afvalbeleid in Twente". 

Uitgangspunten/randvoorwaarden: 
1. Draagvlak op bestuurlijk en ambtelijk niveau bij alle betrokken gemeenten om dit onderzoek te 

doen. (van belang voor voortvarend verloop van dit onderzoek). 
2. Doelstellingen L A P 2 en brief Atsma: teragwirming grondstoffen uit huishoudelijk afval (650Zo i n 

2015). 
3. Optimale (afstemming van de) inzet van reeds beschikbare organisaties en middelen (inzamel- en 

verwerkingsstructuren). 
4. Balans realisatie mmeudoelstellingen, kosteneffectiviteit en service. Door integrale benadering van 

de afvalstoffenketen financiële voordelen (kostenbesparing en opbrengstenverhoging) realiseren. 
5. Gedrag en acceptatie van burgers versterken voor realiseren milieu doelstellingen. 
6. Aspecten van CradletoCradle, M V O en Planet, People en Profit, zijn vanzelfsprekend. 

(Deze aspecten worden geen onderdeel van het onderzoek). 
7. Voorgestelde intergemeentelijk afvalstoffenbeleid is toekomstbestendig (versterking van de doel

stelling van een afvalloze samenleving ļ Twente moet passen binnen de beleidsvisie) 
8. Onderzoek houdt ruimte voor innovatieve technieken. 
9. Maak gebruik van de beschikbare kennis en ervaringen (inclusief rapporten). 



Projectomschrijving 
1. Speelveldanalyse: inventarisatie huidig afvalstoffen- beleid/ -afspraken/ -visies/ -prestaties en 

kosten i n de 14 Twentse gemeenten op hoofdlijnen. Uitgangspunten, gemaakte keuzes etc. 
Resultaat afgebakend speelveld met map van overeenkomsten en verschillen. 

2. Beschrijven van nationale, Europese en mondiale trends en ontwikkelingen op afvalgebied (con
text). Resultaat toekomstgericht programma van eisen voor afvalstoffenbeleid: 

3. Inventariseren relevante wet- en regelgeving (nu en in de toekomst). Rijksregelgeving; Europese 
richtlijnen. 
Resultaat: toekomstgericht kader van juridische randvoorwaarden. 

4. Vertalen van toekomst beeld "Afvalloos Twente" naar concrete opties: aandacht voor milieueffec
ten, financieel (kosten/opbrengsten) en service (lees burger)van de volgende sturingssys
temen/opties: 

o Verbreden en intensiveren bronscheiding; 
o Omgekeerd inzamelen; 
o Grondstoffenton (aparte inzameling droge componenten en natte componenten); 
o Nascheiding huishoudelijk restafval 
o Diftar (volume, gewicht en/of frequentiedifferentiatie). 

Inclusief beoordeling effecten (toekomstige) wet- en regelgeving op bovengenoemde opties. Uit
werking naar scenario met verdienmodel per scenario, om opties te kunnen bespreken en de kos
ten van keuzevrijheid bespreekbaar te kunnen maken 
Resultaat: Twentse scenario's. 

5. Toetsen van de scenario's aan speelveldanalyse (stap 1) en ontwikkelingsgericht kader (stap 
2/3/4). Leidt tot ordening van meest wenselijke opties (rnilieu I kosten I service; afvaldriehoek) aan 
de huidige gemeentelijke situatie (inzamel- en verwerkingsstructuur) en beoordelen inhoudelijke 
en financiële effecten bij eventuele omschakeling. 
Resultaat beoordeling scenario's op opbrengsten, effecten en condities. 

6. Eindad 

(Nb: vervolg op dit besluitvormingstraject moet nog verder worden uitgewerkt) Na elke stap bijeenkomst sťuur-
groep om resultaat vast te stellen „ „ — — ^ ^ „ „ „ 
Besluitvorming ļ communicatie 
Stuurgroep: opstellen bestuursopdracht, beoordeling en besluitvorming over afgeronde (concept) feses 
project, bewaken voortgang.. 
Dagelijks bestuur Regio Twente: vaststelling bestuursopdracht en informeren colleges B & W over be
stuursopdracht (incl. proces) en vragen om commitment. Uit pragmatische overwegingen is voor deze 
constructie gekozen, zodat een snelle start van het onderzoek mogelijk is (zie ook afspraken gemaakt 
i n het P H O M D A van 13 juni.ji). Voor de uitwerking van het onderzoek zijn de gemeenten aan zet. 
Besluitvorming over de bevindingen/uitkomsten van het onderzoek vinden plaats in de gemeenten. 
Ambtelijk overleg afvaUklankbordgroep:maanåe]i]kse besprekingen stand van zaken, voortgang en in
houdelijke beoordeling, (n.b. klankbordgroep kan ook een selectie zijn uit dit overleg); 
Portefeuülehoudersoverleg afval: tijdens reguliere vergaderingen bespreken stand van zaken, voortgang 
en inhoudelijke beoordeling. 
Regio Twente: formele opdrachtgever projectleider. 

Externe communicatie wordt afgestemd in de stuurgroep en/of met de voorzitter daarvan. 
Tussentijdse terugkoppeling van resultaten (stapsgewijs) en tot en met stap 4 voor portefeuille
houders, ambtenaren en raadsleden (wellicht i n conferentievorm; bespreking en discussie) 
In communicatietraject per gemeente ook duidelijk de informatieverstrekking richting de raden 
meenemen. 



r e e l o 

růM kist 
w 

Relevante stakeholders en rollen 

Gemeenteraden: vaststellen afvalstoffenbeleid. 

Colleges B&W: commitment voor onderzoek, tussentijds volgen onderzoeksresultaten, procesvoorstel 

aan gemeenteraad. 

Portefeuülehouder(s) Afval: commitment voor onderzoeksopdracht, tussentijds beoordelen resultaten. 

Dagelijks bestuur Regio Twente: vaststelling bestuursopdracht en bestuurlijke coördinatie richting ge

meenten (vragen commitment). 

Regio Twente ambtelijk: inhoudelijke advisering en procesbegeleiding. 

Beleidsambtenar(en) afval: commitment voor onderzoek, aanleveren informatie en klankbord, inhoude

lijke advisering. 

Twente Milieu. Twence. Rova en gemeentelijke inzamelaars: informatieverstrekking en advisering 

Commerciële partijen actief op Twentse afvalmarkt: informatieversteekking. 

Saxion Hogeschool, Universiteit Twente: spiegel/referent voor onderzoeksteam en discussies in stuur

groep en ambtelijk klankbord: benoemen blinde vlekken en taboes, inbreng best practices; verbinding 

van onderzoek met praktijkonderzoek door studenten 

Regioraad: kennisnemen van de resultaten onderzoek en daaruit voortkomende samenwerking 

Projectstructuur 

Zie bijgevoegd schema (bijlage 1) 

Kosten 

Projectleider: op basis van offertevergelijking van ten minste twee relevante externe adviesbureau's. 

V i a Regio Twente te bekostigen door Twente Mi l ieu (33,33"}o) en Twence (66,66,}o). 

Uren Regio Twente en gemeenten (incl. klankbordleden): intern budget. 

Uren Saxion, Universiteit Twente: intern budget (Indien Saxion de stuurgroep en ambtelijke groep 

adviezen verstrekt, die niet direct verbonden zijn aan onderzoeksactiviteiten van studenten, moet 

kostenconforme vergoeding worden gerekend. Hiervoor worden vooraf afspraken gemaakt.) 

N.b. de provincie Overijssel kan om een bijdrage i n de onderzoekskosten worden gevraagd. 

Tijdspad/ Planning 4 juli startbijeenkomst stuurgroep (bespreking bestuurlijke opdracht) 

Vaststelling bestuurlijke opdracht i n DB (datum: op zijn vroegst 3 september 

i.v.m. zomervakantie) 

Terugkoppeling voortgang: 

10 oktober P H O Mi l ieu duurzaamheid afval (bespreking l e contouren) 

28 november P H O M D A 

n.b. afhankelijk van de inhoud van de bestuurlijke opdracht en het te volgen 

proces zal een concreet tijdspad worden opgesteld. 



Gemeenteraden 
(Twentse gemeen
ten) 

Regioraad 

Dagelijks Be
stuur Regio 
Twente 

I 

Colleges B & W 
Twentse gemeen-
ten 

P H O M D A 

BO Roel Cazemier 

Stuurgroep 
vrz. Janneke Oude 
Al ink 

Projectgroep: Klankbordgroep 
- projectleider (AO Afval) verte- projectleider (AO Afval) verte
- projectmedewerker (?) genwoordigers 4 
- Saxion/UT O's 

Optie subwerkgroepen: 
1 



ĮIPR*N©RMAGĮ 

Bijlage 2. Model voor beschrijving/inrichting gemeentelijk afvalbeheer 
Afvalbeheer is meer dan inzamelen alleen. Een adequaat gemeentelijk afvalbeheer omvat 

een optimale balans tussen onderling samenhangende beleidsinstrumenten: de inzamel-

structuur, de uitvoering van de inzameling, het acceptatiebeleid (de voorwaarden waar

onder afval door burgers mag worden aangeboden), marketing en voorhchting (commu

nicatie), de handhaving en de registratie. Voorts kan door middel van ketenregie een 

optimale sturing van afval- c.q. grondstoffen worden bewerkstelligd. Deze inrichting en 

functioneren van het gemeentelijk afvalbeheer beschouwen wij normatief. 

De volgende figuur - waarin de zogenaamde 'plan - do - check - act cyclus 'te onder

scheiden is, illustreert dit. 

IPR Normag zal bij de beschrijving van de scenario's voor afvalstoffenbeleid in Regio 

Twente dit model hanteren. 

Communicatie 
« Marketing 
' Vooriiohting 

7 Meldingen 

5 Handhaven 
«Toezicht en controle 
- Repressie, beboeten 

Toezicht 

3 
Acceptatiebeleid 
« Tarievenbeleid (gratis betaald) 
- Beschikbaarheidbeleid „ 

uitvoering "*\ 

8 Registreren I monitoren 
•Afvalregistratie 
«ManagemenWbeleidsinformatie 
«Inning I perceptie 

. ^ B B - . ^ r , : . : . — ^ ' Doelstellingen I afvalbeheerbeleid 
« LAP II (preventie, hergebruik) 
- Eigen door gemeente gestelde 

Inrichting inzamelstructuur doelen 
- Haal- en brengfaciliteiten 
«Containermanagement 

In het vervolg van deze paragraaf wordt dit analysekader en de diverse schakels nader 

toegelicht. De nummers corresponderen met de figuur en komen i n het vervolg van deze 

rapportage ook terug bij de analyse. 

Nr. 1 Planvorming, doelstellingen afvalbeheerbeleid (Plan) 

9 Doelstellingen/afvalbeheerbeleid. Dit betreft het stellen van de door de gemeente 

gewenste doelen op het gebied van afvalbeheer. Deze doelstellingen zijn vastgelegd 

i n het gemeentelijk afvalbeheerbeleid. Naast de door de gemeenten zelf gestelde doe

len ten aanzien van service, milieu en prijs, gelden ook de landelijke doelstellingen 

op het gebied van preventie en hergebruik conform het Landelijk Afvalbeheerplan II 

(LAP n). 

» Het is van belang dat het afvalbeheerbeleid voor huishoudelijk afval een langeter-

mijnperspectief heeft. De inrichting van de inzamelstructuur en het daarmee ge

moeide kapitaalsbeslag (zie nr. 2) en de gedrag-beïnvloedende maatregelen om bur

gers tot het gewenste afval-aanbiedgedrag te stimuleren (nr. 3 t/m 5) vergen een ge-
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degen en stabiel beleidskader voor langere termijn. 

Nr. 2 Inrichten van de inzamelstructuur (Do) 

® Teneinde de gewenste doelstellingen te bewerkstelligen zal een fysieke inzamelstruc

tuur moeten worden ingericht. Daarbij worden keuzes gemaakt over de haalsys-

temen (b.v. huis aan huis inzameling van mincontainers of zakken, ophaalservice 

grofvuil, et cetera) - en brengsystemen (b.v. ondergrondse en bovengrondse verza-

melcontainers, afvalbrengstation, et cetera) voor de diverse typen afval- c.q. grond

stoffen. Onderdeel van de fysieke structuur zijn ook de afvaloverslagstations, kring

loopwinkels (al dan niet in eigen beheer), et cetera. 

8 De inrichting van de inzamelstructuur heeft gevolgen voor de (door burgers ervaren) 

service én is van invloed op het afval-aanbiedgedrag van burgers. De inzamelstruc

tuur kan bijdragen aan het bevorderen van het (gewenst) gescheiden aanbieden van 

herbruikbare afval- c.q. grondstoffen, of juist het aanbiedgedrag van restafval in de 

hand werken. In het vervolg van deze rapportage wordt hier nader op ingegaan. 

8 Keuzes over de inrichting van de inzamelstructuur moeten met het oog op de daar

mee samenhangende investeringen weloverwogen worden gemaakt. Een eenmaal 

gemaakte keuze en implementatie van een inzamelstructuur of - voorziening zal 

voor een bedrijfsmatige exploitatie gedurende enkele jaren benut moeten worden. 

Tussentijdse wijziging van de inzamelstructuur of -voorzieningen kan tot extra kos

ten leiden. 

Nr. 7 t/'m 11 Technisch/logistieke uitvoering (Do) 

8 Dit betreft de feitelijke inzameling van het huishoudelijk afval (8) dat door de bur

gers wordt ontdaan. 

8 De mate van interactie met de burgers bij het technisch uitvoeren van de inzarnel-

diensten kan daarbij verschillen: 

® Nauwe interactie. Er kan sprake zijn van een melding door een burger (7) over 

bijvoorbeeld illegale afvalstort, bij plaatsing bij onder- of bovengrondse contai

ners of met befrekking tot een verzoek voor het aan huis ophalen van grofvuil. 

Ook op een milieustraat is sprake van nauwe interactie omdat burgers moeten 

worden begeleid bij het deponeren van het afval in de juiste containers. 

8 Beperkte interactie. Voor de inzameling door middel van minicontainers en 

zakken die door burgers aan de straat kunnen worden gezet, beperkt de inter

actie zich tot het aanreiken van een 'afvalkalender' waarop is vermeld i n welke 

wijk op welke dagen het huishoudelijk afval wordt opgehaald. Ook de milieu

straat. 

8 Weinig interactie. Dit betreft met name de vaste inzamelvoorzieningen zoals 

bovengrondse en ondergrondse verzamelcontainers voor restafval, papier, glas 

en kunststof verpakkingsafval. Daarbij is sprake van een verdere ontkoppeling 
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tussen de inzamellogistiek en het - op elk gewenst moment - aanbieden van het 

afval door burgers. 

» N a inzameling worden de diverse afvalfracties eventueel overgeslagen en daarna 

getransporteerd naar de be- en verwerkers. Bijvoorbeeld door verbranden in een 

Afvalverbrandingsinstallatie (AVI) met energietemgwinning, materiaalhergebruik 

(textiel, papier, metaal, glas, et cetera) of product hergebruik (kringloopwinkel). Met 

name voor het restafval en gft worden over het algemeen langlopende contracten ge

sloten. 

Nr. 3 t/m 5 Beleidsinstrumenten ter stimulering gewenst aanbiedgedrag (Do) 

» Minstens zo belangrijk als de beschikbaarheid van een weloverwogen inzamelstruc

tuur, is het flankerend beleid waarmee het afval-aanbiedgedrag van burgers kan 

worden gestimuleerd. Een optimaal afvalbeheer beschikt daarom ook over de drie

eenheid "de preek, de wortel en de zweep". 

« De preek. Communicatie (4) is van groot belang om het afval-aanbiedgedrag van 

burgers te sturen. Dit gebeurt veelal door het geven van informaties en voorhchting 

over de inzamelstructuur i n de gemeente. Communicatie i n de vorm van marketing 

is erop gericht burgers te verleiden tot het gewenst afval-aanbiedgedrag. 

® De wortel. Het acceptatiebeleid (3) is een beleidsinstrument gericht op het meer of 

minder 'gemakkelijk' kunnen aanbieden van (bepaalde) afvalstromen. De maatrege

len in het acceptatiebeleid kunnen ertoe bijdragen dat burgers afval beter scheiden. 

Er kunnen tarieven worden geheven en op de milieustraat gelden acceptatieregels 

voor bepaalde afvalstromen. Een ander voorbeeld is het ophalen van grofvuil aan 

huis: indien sprake is van een vaste ophaaldag dan wordt over het algemeen meer 

grofvuil aangeboden dan i n een situatie dat een burger eerst een afspraak moet ma

ken, waarna pas enkele dagen later het afval wordt opgehaald. Een restrictief op-

haalbeleid voor grofvuil leidt veelal tot intensiever gebruik van de milieustraat 

waardoor betere afvalscheiding mogelijk is. 

® De zweep. Handhaving (5) i n de vorm van toezicht en repressie (boetes) vormen een 

stok achter de deur indien blijkt de preek en de wortel niet of onvoldoende effect sor

teren. 

Nr. 6 Monitoren I meten van behaalde resultaten en effecten (Check) 

® De bereikte resultaten (service/kwaliteit, afvalpreventie, afvalscheiding, et cetera) 

moeten worden gemeten, geregistreerd en geanalyseerd zodat kan worden beoor

deeld in welke mate de gestelde doelen daadwerkelijk zijn of worden bereikt. 

® Het gaat hierbij enerzijds om informaties over het afvalbeheerbeleid (zoals de voort

gang alsook de evaluatie van de doeltreffendheid van het afvalbeheerbeleid als ge

heel en het meten van de mate waarin burgers tevreden zijn over het afvalbeheerbe

leid), anderzijds gaat het om managementinformaties met betrekking tot de uitvoe-
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ring van de inzameldiensten (bezettingsgraad, bedrijfsmatigheid, et cetera) en de te

vredenheid van de burgers over de uitvoering. 

9 De inning van de afvalstoffenheffing, als onderdeel van de afvalketen, is bij deze 

meer 'administratieve' schakel ondergebracht. 

Nr. 1 t/m 11 Maatregelen/bijstellingen om de doelen te behalen (Act) 

9 Indien uit de prestatie-indicatoren blijkt dat doelstellingen niet of onvoldoende ge

haald worden, kunnen (aanvullende) maatregelen worden overwogen en uitge

voerd. Deze maatregelen (bijstelling of verandering) kunnen betrekking hebben op 

alle schakels van de afvalketen. 
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