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Aan
de fractie Beter Voor Dordt
p/a raadsgriffie@dordrecht.nl

Datum 31 augustus 2022
Ons kenmerk 2022-0141749
Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake huisafvalscheiding

Geachte fractieleden,

Bij brief van 28 juli 2022, bij ons ingekomen op 29 juli 2022, heeft u op grond
van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad vragen gesteld
inzake huisafvalscheiding.
Wij beantwoorden uw vraag als volgt.

Vraag 1. Heeft u onderzocht of na-scheiding nu en/of in de nabije toekomst 
financieel voordeliger is dan huisafvalscheiding vooraf en met een 
relatief hoge frequentie gescheiden afvalcontainers/Kliko's legen?

Antwoord Alleen de afvalstroom PBD (Plastic, Blik en Drinkpakken) kan worden 
nagescheiden. Oud papier en GFT kunnen niet worden nagescheiden en
kunnen alleen als grondstoffen worden hergebruikt als ze gescheiden 
worden ingezameld. In het Grondstoffenplan Dordrecht 2021-2030 is 
daarom de realisatie van GFT-scheiding in heel Dordrecht opgenomen. 
Allereerst in de Historische Binnenstad (paragraaf 8.7.2.4).   
De optie om bij de laagbouw in Dordrecht door middel van nascheiding 
het PBD uit het restafval te halen is doorgerekend bij het opstellen van 
het Grondstoffenplan in 2020. Deze optie is veel duurder (ruim meer 
dan € 500.000 op jaarbasis) dan de gekozen optie met bronscheiding in
de laagbouw. Het verschil zit in de hoeveelheid ingezameld PBD, de 
transportkosten en de kwaliteit van het nagescheiden PBD, dat een 
lagere opbrengst kent dan het brongescheiden PBD. 
In de hoogbouw wordt wel nagescheiden. De extra kosten hiervoor zijn 
opgenomen in de meerjarenbegroting waar uw raad vanaf 2017 mee 
heeft ingestemd met als motivatie om in de hoogbouw meer PBD te 
recyclen.

Vraag 2. Zo niet, waarom niet?
Antwoord Niet van toepassing.

Vraag 3. Zo ja, wat was de uitkomst van dit onderzoek en wanneer gaat u dit 
onderzoek met uw raad delen?

Antwoord De financiële doorrekening is gemaakt bij het opstellen van het 
Grondstoffenplan. De uitkomst hiervan vindt u bij antwoord 1.
Naast de financiële doorrekening hebben we ook diverse proeven 
gedaan om te toetsen welk effect de verschillende maatregelen hebben
op het aanbiedgedrag van de Dordtse inwoners. Een korte weergave 
van de uitkomsten vindt u terug in bijlage 2 van het Grondstoffenplan 
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Dordrecht 2021-2030 [RIS 2640138]. 
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Nieuw-grondstoffenplan-
definitief.pdf.
Vanwege de hele forse financiële nadelen is besloten om dit scenario 
niet aan te bieden in het Grondstoffenplan.

Vraag 4. In hoeverre vindt het college de kwaliteit van de grondstoffen die ons 
afval oplevert belangrijk?

Antwoord Wij vinden zowel de hoeveelheid gescheiden afvalstromen als ook de 
kwaliteit en herbruikbaarheid ervan belangrijk. Een goede kwaliteit van 
de ingezamelde grondstoffen is belangrijk om deze daadwerkelijk te 
kunnen recyclen. 
De hoeveelheid GFT en etensresten in het restafval is nog hoog, meer 
dan 30%. Daarom kiezen we conform het Grondstoffenplan voor 
maatregelen om meer GFT en etensresten gescheiden in te zamelen en
te vergisten/composteren.

Vraag 5. Zo niet, waarom niet?
Antwoord Niet van toepassing.

Vraag 6. Wat zijn de huidige kosten voor het ophalen van het huisafval op de 
locaties waar u voornemens bent de verzamelcontainers te plaatsen?

Antwoord De kosten voor inzameling en verwerking van huishoudelijk afval 
bedragen voor de Historische Binnenstad momenteel circa € 650.000. 
Dit is gebaseerd op een vast tarief per huishouden, dat HVC aan 
Dordrecht in rekening brengt.

Vraag 7. Wat zijn de kosten voor de realisatie van de door uw college gewenste 
verzamelcontainers voor huisafvalscheiding?

Antwoord De eenmalige kosten voor het plaatsen van de containers, en de 
bijbehorende communicatie zijn ca € 40.000 De inzamelkosten en de 
afschrijvingen passen binnen de meerjarenbegroting. 

Vraag 8. Heeft u met de uitvoering van uw plannen rekening gehouden met het 
op korte termijn te starten aanbestedingstraject m.b.t. de 
afvalinzameling?

Antwoord Bij de implementatie van het Grondstoffenplan houden we rekening 
met de toekomstige organisatie van de inzameling.

Vraag 9. Zo ja, hoe heeft u rekening gehouden met het komende 
aanbestedingstraject voor afvalinzameling?

Antwoord Bij alle keuzes voor de toekomstige inzameling is het vastgestelde 
grondstoffenbeleidsplan leidend. Dit plan wordt als uitgangspunt 
meegenomen voor de nadere uitwerking.

Vraag 10. Zo nee, waarom heeft u geen rekening gehouden met het komende 
aanbestedingstraject voor afvalinzameling?

Antwoord Niet van toepassing.
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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