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Samenvatting

1 SAMENVATTING
1.1 INLEIDING
De landelijke VANG (Van Afval Naar Grondstof) doelstelling is om maximaal 30 kilo
ongescheiden restafval per inwoner per jaar aan te bieden in 2025. De gemeente
Dordrecht zit daar met 247 kilo per inwoner per jaar nog ver vanaf. Er is een
trendbreuk nodig om deze doelstelling te behalen.
Deze trendbreuk is niet alleen belangrijk om de milieudoelstellingen te behalen,
maar heeft ook een financiële noodzaak. Het huidige tekort op de afvalstoffenheffing bedraagt € 760.000. Dit tekort loopt bij gelijkblijvend beleid in de komende
jaren verder op door de verbrandingsbelasting voor restafval, de naar verwachting stijgende marktprijzen voor restafval en het mogelijk verder teruglopen van
vergoedingen uit het Afvalfonds. Door het nemen van maatregelen die zorgen
voor betere afvalscheiding beperken we deze kostenstijging voor de toekomst.
De rekenkamer heeft in 2019 in Dordrecht een onderzoek uitgevoerd naar het afvalbeheer in Dordrecht onder de naam "Wat er opvalt aan afval". De aanbeveling
is om te zorgen voor een ambitieuze en integrale insteek voor het nieuwe grondstoffenbeleidsplan; bijgevoegd plan heeft deze insteek en kan er voor zorgen dat
Dordrecht aan de landelijke doelstelling gaat voldoen.

1.2 DOELSTELLING
Het doel van dit grondstoffenplan is de hoeveelheid ongescheiden restafval te
verlagen van 247 kilo per inwoner per jaar (2019) naar 30 kilo per inwoner per
jaar in 2030.
De gemeente Dordrecht heeft met afvalproeven samen met haar inwoners een
basis gelegd voor het voorliggende grondstoffenplan. De resultaten en de leermomenten zijn vertaald in een blauwdruk waarbij rekening is gehouden met het karakter van de verschillende wijken en woningtypen en er maatwerk is voor de diverse doelgroepen. Waar mogelijk wordt aan inwoners keuzevrijheid gegeven om
te kiezen voor de optie die het best bij hem of haar past. In het plan zijn de volgende uitgangspunten verwerkt
1. Verbetering van de service op grondstoffen
o Voor de laagbouw;
verhogen van de service op plastic, blik en drinkpakken (PBD) ofwel door het verhogen van de inzamelfrequentie ofwel door het
aanbieden van inzamelmiddelen;
de mogelijkheid om (gratis) extra containers voor papier, plastic
en/of bioafval te gebruiken.
o Voor de hoogbouw;
verhogen van de service op gescheiden afval door het - waar mogelijk - aanbrengen van inpandige mogelijkheden voor gescheiden
inzameling van papier, plastic en bioafval.
Elders verhogen van de service op plastic, blik en drinkpakken ofwel door het verhogen van de inzamelfrequentie ofwel door het
aanbieden van inzamelmiddelen, alsmede inzamelmiddelen voor
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papier en bioafval.
2. Versobering van de dienstverlening op restafval
o Voor de laagbouw;
de restafval minicontainer wordt voortaan elke vier weken geleegd, met maatwerk voor specifieke doelgroepen zoals bij kleine
tuinen of voor luiers en incontinentiemateriaal.
o Voor de hoogbouw;
ombouwen van ondergrondse containers met restcapaciteit naar
een andere afvalsoort om milieu-eilanden te maken.
3. Maatwerk voor doelgroepen
o Verzamelcontainers voor het gescheiden aanbieden van luier- en
incontinentiemateriaal in laagbouw wijken.

1.3 AFWEGINGSKADER
Op basis van de doelstelling, de kaders en de pilots is een aantal varianten uitgewerkt in dit grondstoffenplan. Deze zijn hier in korte samenvatting weergegeven.

BESPARING

MILIEU (IN
KG/INW/JR)

Afwegingskader

1.3.1 Afweging huishoudelijk afval
In de uitwerkingen laten we de varianten "Rest op afstand" en "Nascheiding in de
laagbouw" buiten beschouwing, omdat die tot hogere kosten leiden en veel minder milieurendement opleveren.

Scenario huidige situatie
1x 2 weken
mini restafval
1x 2 weken zak
PBD
Nascheiding
hoogbouw

213 KILO RESTAFVAL
10.3 KILO PBD
bronscheiding
7,3 KILO PBD
nascheiding
€ 0,-

Oktober 2020

Variant 1
1x 4 weken
mini restafval
Elke week zak
PBD
Nascheiding
hoogbouw
Maatwerk luiers
187 KILO RESTAFVAL
17 KILO PBD
bronscheiding
7,3 KILO PBD
nascheiding
€ 400.000
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Variant 1a
1x 4 weken mini
restafval
Elke week zak PBD
(40.000
aansluitingen) en
elke 2 weken mini
(11.000
aansluitingen)
Nascheiding
hoogbouw
Maatwerk luiers
187 KILO RESTAFVAL
17,5 KILO PBD bronscheiding
7.3 kilo PBD nascheiding
€ 270.00.000€290.000

Variant 2
1x 4 weken mini
restafval
Elke 2 weken
mini PBD
Nascheiding
hoogbouw
Maatwerk luiers

186 KILO RESTAFVAL
18 KILO PBD
bronscheiding
7,3 KILO PBD nascheiding
€250.000 €295.000

Variant 3
1x 4 weken mini
restafval
Elke 4 weken
PBD
Nascheiding
hoogbouw
Maatwerk luiers

189 KILO RESTAFVAL
16 KILO PBD
bronscheiding
7,3 KILO PBD nascheiding
€390.000 €415.000
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Scenario huidige situatie
1x 2 weken
mini restafval
1x 2 weken zak
PBD
Nascheiding
hoogbouw

GEEN
Alleen kosten
zakken

Verandert niets

rest alleen laagbouw
pbd heel Dordrecht

Verandert niets

Variant 2
1x 4 weken mini
restafval
Elke 2 weken
mini PBD
Nascheiding
hoogbouw
Maatwerk luiers

Variant 3
1x 4 weken mini
restafval
Elke 4 weken
PBD
Nascheiding
hoogbouw
Maatwerk luiers

18500 Minicontainers PBD

Rest alleen laagbouw
PBD minis bij grote
tuinen
PBD wekelijks zakken
bij de rest

rest alleen laagbouw
pbd alleen laagbouw

rest alleen laagbouw
pbd alleen laagbouw

Minder inzamelen rest

Minder inzamelen
rest

Minder inzamelen rest

Minder inzamelen rest

Verandert niets

Vaker inzamelen plastic

11000 verandert
niets
44000 vaker inzamelen PBD

Verandert niets

Minder inzamelen plastic

NEE, ALLEEN
ZAKKEN

NEE, ALLEEN
ZAKKEN

GEDEELTELIJK ZAK
OF BAK
DE REST ZAKKEN

GEDEELTELIJK
BAK OF ZAK
DE REST ZAKKEN

GEDEELTELIJK
BAK OF ZAK
DE REST ZAKKEN

Zakken in
straatbeeld
ongedierte

Zakken in
straatbeeld
Maar vaker ingezameld

Aanbieding in minicontainers
Zakken in straatbeeld/ maar vaker
ingezameld

Aanbieding in
minicontainers

Aanbieding in
minicontainers

Hoog, nauwelijks afkeur

Hoog, nauwelijks afkeur

Zakken: Hoog, nauwelijks afkeur
Mini’s minder hoog:
kans op misbruik en
afkeur

Minder Hoog,
kans op misbruik
en afkeur

Minder Hoog,
kans op misbruik
en afkeur

GEBIED
maatregel
FREQUENTIE
REST

Variant 1a
1x 4 weken mini
restafval
Elke week zak PBD
(40.000
aansluitingen) en
elke 2 weken mini
(11.000
aansluitingen)
Nascheiding
hoogbouw
Maatwerk luiers
7500 minicontainers
PBD
Kosten zakken

18500 Minicontainers PBD

KWALITEIT
GRONDSTOFFEN

StraatbeeldLaagbouw

KEUZE middel

FREQUENTIE
PLASTIC

Variant 1
1x 4 weken
mini restafval
Elke week zak
PBD
Nascheiding
hoogbouw
Maatwerk luiers

GEEN
Alleen kosten
zakken

INVESTERING

Afwegingskader
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Uitleg bij de tabel
Milieuopbrengst: In de milieuopbrengst is uitgerekend wat de maatregel voor verschil
maakt in de hoeveelheid restafval en in de hoeveelheid PBD (Plastic, Blik en Drinkpakken).
Dit zijn de stromen die het meest door de maatregel worden beïnvloed. Er is ook sprake
van een stijging van het gescheiden ingezameld GFT en papier. Dit betreft ca 9 kilo extra
GFT en 2 kilo extra papier. Deze cijfers zijn gelijk in alle drie de varianten. Het scenario van
1x 4 weken rest en 1x 2 weken PBD in een minicontainer levert de grootste milieuwinst.
Besparing: Bij de besparing berekenen we het verschil ten opzichte van de huidige inzameling. In de besparing zijn alle structurele kosten opgenomen. Het is een optelsom van de
verandering in de inzamelkosten, de kosten voor (afschrijvingen en rente van) de middelen,
eventueel aanvullend onderhoud en de besparingen die optreden als gevolg van het ombuigen van restafval naar andere afvalstromen. Ook de kosten voor op- en overslag,
transport en de afvalstoffenbelasting zijn verwerkt. De eenmalige kosten voor implementatie zitten niet in de kosten van de varianten. Deze kosten (projectmanagement en communicatie) zijn nagenoeg gelijk voor alle varianten en liggen tussen de € 165.000 en €
190.000.
De structurele besparing kan gebruikt worden om een deel van het structurele verschil in
uitgaven en inkomsten op de afvalstoffenbegroting (van € 760.000) te dichten. De bandbreedte in variant 2 en 3 heeft te maken met het verwachte percentage inwoners dat de
minicontainer voor plastic accepteert. Een hogere acceptatie leidt tot meer besparing. Het
scenario van 1x4 weken rest en 1x4 weken PBD levert de grootste besparing op.
Investering: We bekijken wat er voor elk scenario geïnvesteerd moet worden en wat de afschrijftermijn van deze investering is. Dit zegt iets over de flexibiliteit van het scenario indien er in een later tijdstip een alternatieve keuze gemaakt wordt. In de zakkenscenario’s
zijn er geen additionele investeringen. De kosten van het ‘gratis’ ter beschikking stellen van
de inzamelzakken gaan uiteraard wel omhoog. Bij de bakkenscenario’s worden er ca.
11.000 extra minicontainers uitgezet. Voor alle varianten geldt dat er een aantal containers geplaatst wordt voor de inzameling van luiers.
Gebied: Dit beschrijft voor welke doelgroep de maatregelen effect hebben. De restmaatregelen (versobering van de inzamelfrequentie van de minicontainers) hebben enkel effect
op de laagbouw. De maatregelen voor PBD hebben verschillende effecten. De minicontainers worden alleen uitgezet bij de laagbouw. De verhoging van de inzamelfrequentie van
PBD in zakken naar wekelijks, daar kunnen zowel de laagbouw als de inwoners van de
hoogbouw die meedoen met de bronscheiding van profiteren.
Frequentie rest: We geven aan wat de varianten betekenen voor de inzamelfrequentie van
het restafval in minicontainers bij de laagbouw. Deze gaat in alle varianten omlaag. In
plaats van elke 2 weken inzamelen wordt er voortaan elke 4 weken ingezameld. Dit is een
vermindering van de service naar inwoners, maar zonder deze maatregel op het restafval
zal er nauwelijks effect optreden op de hoeveelheid restafval. Ook treden er zonder deze
maatregel nauwelijks besparingen op. Dit is de basis van het grondstoffenplan.
Frequentie PBD: We geven aan wat de varianten betekenen voor de inzamelfrequentie van
het PBD. De beide minicontainer varianten verschillen in inzamelfrequentie. Bij variant 2
blijft de huidige inzamelfrequentie gehandhaafd (elke twee weken) en bij variant 4 wordt
deze frequentie gehalveerd naar 1x per 4 weken. In beide gevallen kunnen inwoners het
zakken opslaan in een gesloten container, wat het openkrabben en pikken door katten en
vogels vermindert. In deze scenario’s wordt het volume beperkt tot 240 liter per 2 of 4 weken. Meer volume betekent een extra bak. In het zakkenscenario wordt de inzamelfrequentie van PBD verhoogd naar 1x per week. Inwoners kunnen zoveel plastic aanbieden als ze
willen.
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Keuze in inzamelmiddel bronscheiding: De voorkeur voor een bak of zak is een kwestie
van individuele voorkeur. Sommige inwoners prefereren een zak als inzamelmiddel, omdat
er geen extra container wordt toegevoegd. Anderen prefereren een inzamelbak vanwege
opbergmogelijkheden. Deze vergelijking is neutraal. In de zakkenscenario’s leveren we
geen keuze aan de inwoners. Dan is het enkel mogelijk om de PBD in zakken aan te bieden.
In de bakkenscenario’s kunnen een deel van de inwoners kiezen welke methode zij het
fijnst vinden.
Openbare ruimte: De inzameling vindt plaats in de openbare ruimte. Hier is een groot verschil tussen het aanbieden van zakken en minicontainers. De zakken zijn kwetsbaar. Ze
kunnen verwaaien en opengekrabd of - gepikt worden door katten en vogels. Ook trekken
ze ongedierte aan. De minicontainers kennen dit probleem niet. De inhoud komt nauwelijks
op straat terecht. Er is ook een verschil in het aanbiedgedrag. Sommige inwoners hangen
hun zakken buiten de inzamelmomenten aan de haken. Dit gebeurt bij minicontainers minder.
Kwaliteit grondstoffen: Op dit onderdeel presteert de inzameling in zakken significant beter dan de inzameling in minicontainers. Omdat de minicontainers dicht zijn (en dus anoniem) kunnen ze uitnodigen tot misbruik, waarbij er ook oneigenlijke afvalstromen in de
bak terecht komen. De zakken zijn transparant. Bij de inzameling is door het gewicht van
de zak direct merkbaar of er een verkeerde afvalstroom inzit, waardoor de inzamelaar de
zak kan laten staan. Dit zorgt ervoor dat er in zakkengemeenten nauwelijks sprake is van
afkeur. In minicontainer gemeenten is deze afkeur groter.

Afwegingskader

1.3.2

Afweging grof huishoudelijk restafval

Scenario huidige situatie
Grof afval op de milieustraat gratis
Takken aan huis gratis
Elektr(on)ische apparaten aan huis
gratis
Herbruikbaar huisraad aan huis gratis

Grof restafval aan huis tegen betaling, € 20 per afspraak
van maximaal (3?) kuub.

31 kilo grof huishoudelijk afval per
inwoner per jaar

23 kilo grof huishoudelijk afval per inwoner per jaar
8 kilo gescheiden grove stromen per jaar

€ 0,-

€ 200.000

BESPARING

MILIEU (IN
KG/INW/JR)

Grof restafval aan huis gratis

Variant A
Grof afval op de milieustraat gratis
Takken aan huis gratis
Elektr(on)ische apparaten aan huis gratis
Herbruikbaar huisraad aan huis gratis

Uitleg bij de tabel
Milieuopbrengst: In de milieuopbrengst is uitgerekend wat de maatregel voor verschil
maakt in de hoeveelheid ongescheiden grof restafval. De verwachting is dat de hoeveelheid afspraken met 30% afneemt, dan wel ombuigt naar een brengafspraak naar de milieustraat. Omdat het afval op de milieustraat beter wordt gescheiden, neemt het ongescheiden afval af met ca. 8 kilogram.
Besparing: Bij de besparing berekenen we het verschil ten opzichte van de huidige inzameling. In de besparing zijn de besparingen van de huis-aan huis route opgenomen, de inzet
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op de milieustraat, de verwachtte inkomsten en de ombuiging van het afval. Ook is er rekening gehouden met extra inzet voor het ophalen van bijplaatsingen naast de ondergrondse
containers.

1.4 ADVIES
Op basis van bovenstaand afwegingskader adviseren we om te kiezen voor
VARIANT 1a: het wekelijks inzamelen van plastic in kunststof zakken bij
40.000 aansluitingen, gecombineerd met het tweewekelijks inzamelen van
PBD minicontainers bij 11.000 aansluitingen in wijken met ruim opgezette tuinen en het verlagen van de inzamelfrequentie van restafval naar 1x per 4 weken bij alle aansluitingen in de laagbouw.
We adviseren dit te combineren met variant A voor het grove restafval. Het
inzamelen van ongescheiden grof restafval aan huis tegen betaling van € 20,per keer. Het inzamelen van takken, bruikbare huisraad en elektr(on)ische apparaten aan huis blijft gratis. Ook blijft in deze fase het aanbieden van grof
restafval op de milieustraat gratis.
Dit scenario combineert het beste de behoeften van de gemeente Dordrecht op
de beleidsdriehoek service/kosten/milieurendement. Het scenario combineert
een goed milieurendement met prima service en een substantiële kostenbesparing. Bovendien wordt de inzamelservice voor plastic verhoogd voor alle inwoners
die aan bronscheiding doen, zowel in de hoogbouw als in de laagbouw. Bij de
laagbouw wijken met grote tuinen wordt er tweewekelijks ingezameld door middel van minicontainers. In alle andere wijken gaat de service omhoog doordat we
vaker komen inzamelen. De ingezamelde hoeveelheid PBD is van goede kwaliteit
en kan goed gebruikt worden voor recycling. Bovendien is dit ook het scenario dat
het meest flexibel is voor aanpassingen in de toekomst, omdat er slechts beperkt
investeringen nodig zijn. Een deel van deze investeringen is al gedaan als gevolg
van de proeven.
Het invoeren van een tarief op de inzameling aan huis van grof ongescheiden afval
levert ook een prikkel op het scheiden van de grove huishoudelijke afvalstromen.
Deze maatregel is in fase 2 noodzakelijk, maar kan vanaf fase 1 een significante
besparing op de afvalstoffenheffing leveren.
1.4.1 Kanttekening
Het voorkeursscenario betekent voor een deel van de stad een continuering van
de inzameling met zakken. Het positieve effect hiervan is dat er een container
minder in de tuin komt te staan. Het betekent echter ook dat er zakken in het
straatbeeld blijven, die opengekrabd of opengepikt kunnen worden en die kunnen
verwaaien.
Door het verhogen van de inzamelfrequentie verwachten we dat de overlast die ontstaat door het al eerder aanbieden van de zakken aan de haken
(fors) zal verminderen. Bij hoogbouw met inpandige containers verminderen we de overlast door daar waar mogelijk inpandige PBD containers te
plaatsen.
Het invoeren van een tarief voor de inzameling van ongescheiden grofvuil
aan huis kan leiden tot ontwijkgedrag, waarbij de hoeveelheid dumpingen
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toeneemt. In het scenario is meegenomen dat er extra inzet nodig is om
deze overlast op te ruimen.
1.4.2 Disclaimer
De verwachte financiële effecten en besparingen zijn berekend op basis van de
uitkomsten van proeven in de gemeente Dordrecht en op basis van de ervaringen
van andere gemeenten in Nederland. De baten zijn grotendeels gebaseerd op het
veranderde gedrag van de inwoners. Met andere woorden; de baten zijn deels afhankelijk van de verandering in het afvalscheidingsgedrag van de inwoners. De effecten van de maatregelen zijn nooit 100% nauwkeurig te ramen, maar worden
gezien de ruime ervaringen met deze maatregelen in Nederland wel realistisch en
haalbaar geacht.

1.5 DUURZAAMHEID
De maatregelen om de grondstoffenstromen beter gescheiden in te zamelen dragen bij aan een duurzame leefomgeving. Door hergebruik van materialen neemt
de druk op schaarse grondstoffen af en vermindert de emissie van CO2. Een afgeleid effect is dat het mensen ook stimuleert bewuster in te kopen en daarmee de
hoeveelheid afval en weggooiproducten te verminderen. Dat draagt weer bij aan
een circulaire economie.

1.6 TIJDSPAD, VERVOLG EN EVALUATIE
Indien u akkoord gaat met de besluitpunten stellen wij het volgende tijdpad voor;













November/december 2020: vaststelling grondstoffenplan 2021- 2030
Implementatieplan Fase 1: 2021-2023: Opstellen implementatieplannen
en implementatie van de maatregelen in Fase 1.
Waar nodig besluit het college van B&W over de uitwerking van de kaders.
Fase 1: 2021- 2025: Invoeren van serviceprikkels om het aanbieden van
restafval te verminderen en het aanbieden van gescheiden grondstoffen
te verbeteren.
Evaluatie 2023: Evaluatie van de resultaten van de maatregelen van fase 1
op het gebied van de doelstellingen, alsmede de ontwikkeling van de afvalstoffenheffing.
Implementatieplan Fase 2 2023-2024: Opstellen en ter goedkeuring aanbieden van het implementatieplan voor de implementatie van een tariefprikkel op restafval.
Voorbereidings- en testfase: 2024-2025: Technische implementatie van
de tariefprikkel en uitvoering testen samen met de inwoners van Dordrecht.
Fase 2: 2026-2030: Invoeren van een tariefprikkel op restafval.
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Doel en kaders

3 DOEL EN KADERS VOOR DEZE NOTITIE

doel

3.1 DOEL
Het doel van afvalbeleid is om tegen ACCEPTABELE KOSTEN een zo HOOG mogelijk MILIEU resultaat en een zo HOOG mogelijke
SERVICE te behalen.
In de praktijk ligt dat genuanceerder. Vaak
blijkt dat het verbeteren van de milieuresultaten en/of het verhogen van de service alleen maar mogelijk is tegen hogere kosten. Dit vraagt om bestuurlijke keuzes.

Kosten

Service

Milieu

Figuur 1: Afvaldriehoek

De inwoners van de gemeente Dordrecht bieden momenteel 247 kilo ongescheiden restafval per inwoner per jaar aan. De gemeente stelt zich tot doel om deze
hoeveelheid te reduceren tot maximaal 30 kilo per inwoner per jaar in 2030. Hiervoor is een trendbreuk nodig.

startnotitie

3.2 STARTNOTITIE
In de startnotitie Grondstoffenbeleid gemeente Dordrecht 2020-2030 stelde de
gemeenteraad op 28 januari 2020 de kaders vast voor het grondstoffenplan. In dit
grondstoffenplan zijn de kaders uit de startnotitie uitgewerkt. Deze kaders zijn:
Milieu

Service

Kosten

Regie

•De gemeente
Dordrecht sluit aan
bij de landelijke
VANG
doelstellingen die
gericht zijn op een
trendbreuk en een
forse vermindering
van de hoeveelheid
ongescheiden
ingezameld
restafval. De
gemeente
combineert dit met
een optimalisatie
van het hergebruik
van grondstoffen.

•De service sluit aan
bij de
milieudoelstelling.
We combineren het
faciliteren op het
aanbieden van
grondstoffen met
het ontmoedigen
van het aanbieden
van restafval. We
maken gebruik van
standaard
dienstverlening
waar het kan en
zetten maatwerk in
waar dit –door
infrastructuur,
bevolkingsopbouw,
of andere
omstandighedennodig is

•Dit
grondstoffenplan
houdt de stijging
van de kosten voor
de inzameling en
verwerking van
afvalstoffen
beheersbaar. De
afvalstoffenheffing
wordt meer
kostendekkend. Op
termijn streven we
naar 100%
kostendekkendheid.

•We werken samen
met partners aan
het bereiken van
onze doelstellingen.
Naast HVC als
inzamelaar en
verwerker zijn dat
woningcorporaties,
VVE's, scholen
bewonersorganisati
es en andere sociale
partners en
netwerken.

Communicatie

•Afvalbeleid slaagt alleen als inwoners meedoen. In dit grondstoffenplan is hiertoe
een communicatieplan toegevoegd
Figuur 2: Kaders Startnotitie
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rekenkamer

3.3 REKENKAMERONDERZOEK
De rekenkamer heeft in 2019 in Dordrecht een onderzoek uitgevoerd naar het afvalbeheer in Dordrecht onder de naam "Wat er opvalt aan afval". In dit onderzoek
stond de effectiviteit van het afvalbeleid en de samenwerking met onze inzamelaar HVC centraal. De belangrijkste conclusies waren:
1) Geen vastgesteld beleid leidt tot stagnatie op het halen van de doelstellingen;
2) De basis uitvoering is op orde, toekomstgerichtheid kan beter;
3) De interne organisatie niet optimaal.
De volgende concrete aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek zijn naar aanleiding van het plan van aanpak in dit grondstoffenplan opgenomen;




Zorg voor een ambitieuze en integrale insteek voor het nieuwe grondstoffenbeleidsplan;
Zoek een duurzame balans tussen afvalkosten en -heffingen;
Creëer de voorwaarden voor snelle besluitvorming en uitvoering.

De aanbeveling ‘Organiseer intern een integrale uitvoering en monitoring’ is los
van dit beleidsplan ingevoerd. Om de integrale uitvoering te bevorderen en de interne organisatie op het gebied van (zwerf)afvalbeheer, in relatie tot circulaire
economie, te vereenvoudigen is de ambtelijke aansturing op (zwerf)afval bij één
programmamanager ondergebracht. Daarnaast zorgen we ook voor een daadkrachtige integrale aanpak op bestuurlijk niveau via één stuurgroep met wethouder Van der Linden als primair verantwoordelijk portefeuillehouder.
3.3.1 Samenwerking tussen Dordrecht en HVC bij het grondstoffenplan
De gemeente heeft in de uitvoering en de evaluatie van de proeven voor het ontwikkelen van beleid en bij het opstellen van het nieuwe grondstoffenbeleid nauw
samengewerkt met onze partner en inzamelaar HVC. Op deze wijze is dit grondstoffenbeleid een coproductie waarin de input en wensen van beide partijen op
elkaar afgestemd zijn en waarin beide partijen met elkaar samenwerken aan het
halen van de doelstellingen van de gemeente Dordrecht.

afbakening

3.4 AFBAKENING
3.4.1 Huishoudelijk afval
Dit plan gaat over afval dat ontstaat bij of als gevolg van de inzameling bij particuliere huishoudens. Hiervoor hebben gemeenten een 'zorgplicht' die vastgelegd is
in de wet milieubeheer. Kort gezegd komt die plicht erop neer dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de inzameling en duurzame verwerking. Een uitzondering
daarop betreffen stromen die door de minister worden uitgezonderd via de producentenverantwoordelijkheid (zie 4.1.3.)
3.4.2

Afval in de openbare ruimte dat ontstaat als gevolg van de inzameling van
huishoudelijk afval
Het afval dat in de openbare ruimte ontstaat als gevolg van de inzameling van
huishoudelijk afval bestaat uit de volgende elementen:
1. Verwaaivuil van bijvoorbeeld de zakken kunststof
2. Morsvuil bij de inzameling
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3. Afval dat inwoners naast de inzamelcontainers zetten, wat er niet in hoort
(karton, apparaten, plastic) of er niet in past (meubels, grofvuil)
Deze afvalstromen behandelen we in dit plan.
3.4.3 Bedrijfsafval
Natuurlijk zijn er meer soorten afval. Zo ontstaat er afval bij bedrijven, scholen en
verenigingen. Zij hebben net als de gemeente de verplichting om hier op een milieuverantwoorde wijze mee om te gaan en worden hier door het bevoegd gezag
op gecontroleerd. Het bedrijfsafval behandelen we niet in dit plan, met uitzondering van:
1. De verordening reinigingsrecht: Hoofdstuk 11.310.3.
2. Afvalvrije scholen: Hoofdstuk 11.210.2.
3.4.4 Zwerfafval
Zwerfafval is afval dat ontstaat in de openbare ruimte. Dit zijn bijvoorbeeld verpakkingen, sigarettenpeuken, kauwgom, hondenpoep etc. Indien inwoners of bezoekers van de stad dit afval niet bij zich houden of niet in een prullenbak gooien,
ontstaat hierdoor zwerfafval. In het rekenkameronderzoek zijn ook diverse aanbevelingen gedaan over de aanpak van het zwerfafval.
De aanpak van dit zwerfafval staat centraal in het programma "Dordrecht Schone
Stad". Dit programma staat los van deze beleidsnotitie en heeft zijn eigen besluitvormingstraject en beleid. Het wordt in dit plan niet behandeld.
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Ontwikkelingen

4 ONTWIKKELINGEN
In dit hoofdstuk schetsen we de ontwikkelingen die de achtergrond bepalen voor
het opstellen van het grondstoffenplan.

landelijk

4.1 LANDELIJK
4.1.1 VANG-beleid
Het programma Van Afval naar Grondstof (VANG Huishoudelijk afval) is een landelijk programma dat tot doel heeft om de hoeveelheid restafval te verminderen.

Figuur 3: Van Afval naar Grondstof (VANG)

Binnen het programma zijn twee mijlpalen benoemd:
- Maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar in 2020 en 75% hergebruik van grondstoffen
- Maximaal 30 kilo restafval per inwoner per jaar in 2025 en 90% hergebruik van grondstoffen
Het programma is onderdeel van het landelijke beleidsprogramma Circulaire Economie, dat in 2016 van start ging en dat uitgewerkt is in een vijftal landelijke transitie agenda’s. Door het afval niet langer te verbranden, maar opnieuw te gebruiken als grondstoffen, draagt afvalscheiding bij aan het verminderen van de CO2
uitstoot in Nederland.
Het programma is tot nu toe een groot succes. Een groot deel van de Nederlandse
gemeenten heeft de doelstellingen vervat in lokaal beleid en haalt met dit beleid
goede resultaten. Bijgevoegd de startpunten en de ontwikkeling in de eerste drie
jaren zoals gepubliceerd door Rijkswaterstaat.
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In de afgelopen jaren zien we de kaart steeds ‘groener’ worden. Waar in 2014
voornamelijk goede resultaten werden gehaald in Limburg, Brabant en Gelderland
zette deze ontwikkeling in 2017 door in het grootste deel van Nederland. De
Randstad, Zeeland en het Oostelijke deel van Drenthe/Groningen blijven nog wat
achter.

Figuur 4: Vang in Nederland

4.1.2 Circulariteit
In de traditionele economie schaffen we steeds nieuwe producten aan, we gebruiken ze en daarna gooien we ze weg. Deze wegwerp- en vervangcultuur heeft een
enorme impact op de aarde. Het circulaire model gaat er juist vanuit dat producten van nu de
grondstoffen zijn
voor later: na gebruik kunnen producten gedemonteerd worden en de
materialen opnieuw
gebruikt.
Dit circulaire model
is voor afvalinzameling en recycling in
de gemeente Dordrecht het uitgangspunt. Dit is conform
het eerder vastgestelde Milieubeleidsplan [RIS 958310]
voor de gemeente Dordrecht
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en het Opgaveplan Duurzaamheid [RIS 2396882].
4.1.3 Landelijke producentenverantwoordelijkheid
Op diverse afvalstromen stelt de minister (Infrastructuur en Waterstaat) producentenverantwoordelijkheid in. Producentenverantwoordelijkheid betekent dat
producenten of importeurs (mede) verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer van
de producten die zij op de markt brengen.
Dit is onder meer het geval voor elektrische apparaten, autowrakken en verpakkingen. Er is voor deze stromen een landelijk dossier waar onder meer de volgende afspraken staan.
-

-

-

De kosten voor de inzameling en recycling worden (deels of geheel) gedragen door de producenten;
Producenten kunnen daardoor eisen stellen aan de vorm van inzameling,
de registratie en aan de acceptatiecriteria. De stroom valt niet meer onder de zorgplicht van de gemeenten. Gemeenten verzorgen nog wel de inzameling indien de producenten hierover met gemeenten afspraken maken, zoals bijvoorbeeld voor verpakkingen en elektrische apparaten. De
gemeenten ontvangen hiervoor een vergoeding van de producenten;
Overheid (Rijkswaterstaat) en de producenten maken samen afspraken
over de toekomst van de producten, waarbij wordt gestuurd op preventie
of circulariteit van de producten. Voorbeelden hiervan zijn het verdwijnen
van cadmium uit batterijen, cfk's uit koelkasten en meer recent steeds andere vormen van verpakkingen die in het eindproduct beter recyclebaar
zijn;
Overheid en bedrijfsleven en bedrijfsleven onderling maken afspraken
over de hoeveelheid gerecycled materiaal dat door de overheid en de
producenten zelf weer wordt verwerkt. Zo worden de producenten en de
overheden ook zelf afnemers van de gerecyclede producten.

De minister onderzoekt de mogelijkheden om producentenverantwoordelijkheid
in te stellen voor producten als matrassen en luiers.
4.1.4 COVID -19
De covid-19 pandemie heeft sinds het begin van 2020 een fors effect op het afvalaanbod. Veel Nederlanders werken thuis en laten boodschappen, thuiswerkhulpmiddelen en dergelijke aan huis bezorgen. Dit zorgt ervoor dat we tot nu toe in
2020 een toename zien van met name de hoeveelheid restafval en de hoeveelheid plastic. Het is op dit moment lastig te voorspellen hoe lang deze ontwikkeling
zal doorzetten. Op korte termijn moeten alle gemeenten in Nederland rekening
houden met extra (niet begrote) kosten voor het inzamelen en verwerken van dit
extra afval in het jaar 2020 als gevolg van deze ontwikkeling.

financieel

4.2 FINANCIEEL
4.2.1 Rijksbelasting op verbranding
Om het ambitieuze VANG-programma kracht bij te zetten heft de overheid sinds
2015 een rijksbelasting op het verbranden van restafval. In 2019 is deze ‘verbrandingstaks’ fors verhoogd. Momenteel betalen alle gemeenten € 32,63 belasting
per ton verbrand afval. Dit betekent dat de gemeente Dordrecht op jaarbasis circa
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€ 950.000,- aan verbrandingsbelasting betaalt. De verwachting is dat de taks in de
toekomst verder zal stijgen.
4.2.2 Vergoedingen voor grondstoffen nemen af
De handel van grondstoffen vindt veelal plaats op wereldniveau. Dit betekent dat
de wereldhandel effect heeft op de prijzen van grondstoffen. Dit heeft er in de periode 2005-2015 toe geleid dat de vergoedingen van veel grondstoffen spectaculair gestegen zijn. Sinds 2016 zien we echter een neergaande trend. De opbrengsten van metaal, oud papier en karton en textiel dalen, terwijl de kosten voor
hout en matrassen fors stijgen. Een belangrijke reden hiervoor is dat China er momenteel voor kiest de grenzen te sluiten voor grondstoffen uit Europa. Een andere
belangrijke factor is dat de landen in Oost Europa hun eigen afval gaan recyclen.
Hierdoor hebben ze minder grondstoffen en (afgedankte) producten uit West Europa nodig. Daarnaast zien we de prijzen voor ruwe olie fors dalen. Dit zorgt met
name in de plastic markt voor verstoring, want het maakt dan 'virgin plastic' (plastic gemaakt van olie) op dit moment goedkoper is dan gerecycled plastic.
4.2.3 Afvalstoffenheffing stijgt
De beide bovenstaande ontwikkelingen zorgen ervoor dat zelfs bij gelijkblijvend
beleid de afvalstoffenheffing in de meeste gemeenten fors stijgt. Gemeenten die
een grote afvalstoffenreserve hebben, kunnen deze stijging in het begin nog opvangen. Gemeenten zonder reserve, of waar de reserve fors is afgenomen, zien de
afvalstoffenheffing stijgen, of de dekkingsgraad afnemen.

Figuur 6 Ontwikkeling afvalstoffenheffing

inwoners

4.3 INWONERS
4.3.1 Interesse voor duurzaamheid groeit
We zien het overal in onze samenleving. De aandacht voor duurzaamheid en het
klimaat groeit. Lokale overheden ondersteunen duurzame energie-initiatieven en
gaan over op gasloos wonen. Er zijn subsidies en faciliteiten voor elektrisch rijden.
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De statiegeldalliantie1 is een enorm succes. De verkopen van duurzaam voedsel
stijgen en er wordt vaker biologisch en vegetarisch gegeten. Inwoners (met name
de jonge generatie) vragen aandacht voor de plastic soep en protesteren voor een
beter klimaat. Deze vernieuwde aandacht voor duurzaamheid zien we ook terug
in afvalscheiding. Het scheiden van afval is de norm en de meeste inwoners doen
graag mee.
4.3.2 Communicatie verandert
De tijd dat iedereen de (lokale) krant las is voorbij. Sociale media, nieuwsshows,
realiteitenprogramma’s en buurtapps hebben de functie van informatieverspreiding grotendeels overgenomen. Het voordeel van deze platforms is dat de informatie veel sneller en toegankelijker gebracht kan worden. Er kan ook makkelijker
verschil gemaakt worden tussen doelgroepen (jong, oud, flatbewoners, ouders
van kleine kinderen met luiers, etc.). Het nadeel is dat er geen controle meer lijkt
te zijn op het waarheidsgehalte van de informatie die verspreid wordt. Een mening wordt met net zoveel zekerheid verkondigd als een feit en beiden zijn nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Dit maakt communicatie over het nut en de
inhoud van afvalscheiding een uitdaging.
4.3.3 Inwoners blijven langer (semi)zelfstandig wonen
Nederlanders worden gemiddeld steeds ouder en blijven langer vitaal. Maar ook
de inwoners die minder vitaal zijn wonen in veel gevallen nog zelfstandig, al dan
niet met externe ondersteuning. Deze groep is vaak minder mobiel en heeft niet
altijd toegang tot moderne communicatiekanalen. Bij het opstellen van nieuw beleid houden we met de groep die minder mobiel is rekening door het inrichten
van maatwerk.
4.3.4 Druk op de ruimte in huis en in de openbare ruimte
De behoefte aan huizen, parkeerplekken en ruimte om te recreëren groeit. De
(gescheiden) inzameling van afval legt beslag op ruimte in huizen, schuren, tuinen
en in de openbare ruimte. De afvalinzameling concurreert hierdoor met andere
vormen van ruimtebeslag die voor inwoners vaak hoger op de prioriteitenlijst
staan. De afvalinzameling en -voorzieningen kunnen een bron van vervuiling zijn.
Tegelijk is het belang van een schone openbare ruimte steeds groter. Alle keuzes
voor toekomstige vormen van inzameling worden tegen deze achtergrond van
schaarste in de privésfeer en in de openbare ruimte genomen.

ruimtelijke ontwikkeling

4.4 RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN GEMEENTE DORDRECHT
In Dordrecht is er een grote woningbouwopgave. In 2030 willen we 10.000 extra
woningen gerealiseerd hebben. Het liefst zoveel mogelijk in bestaand gebied.
Deze bouwopgave brengt een sterke verdichting met zich mee. En ook vanuit de
andere opgaven van het college wordt in meer of mindere mate een beroep op de
openbare ruimte gedaan. De druk hierop neemt daardoor sterk toe, zowel bovenals ondergronds. De vraag die rijst is: hoe zorgen we ervoor dat de gemeente Dordrecht een aantrekkelijke gemeente is en blijft? Dit geldt ook voor de effecten van

1

Het verbond van gemeenten en andere partijen die streven naar verruiming van statiegeld
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de afvalinzameling op de openbare ruimte (inzamelvoorzieningen, transport, vervuiling en andere effecten). Dit dient een plek te krijgen in de omgevingsvisie en
omgevingsplannen.
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Bron- en nascheiding

5 BRON- OF NASCHEIDING VAN PLASTIC BLIK EN DRINKPAKKEN
Een discussie die regelmatig in met name sterk verstedelijkte gemeenten gevoerd
wordt, is de discussie welk systeem beter is voor afvalscheiding: bron- of nascheiding. In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de materie.
Bij bronscheiding wordt het afval gescheiden ingezameld. De inwoner scheidt het
afval in huis en biedt het in bak, zak of los aan op de dag dat het wordt ingezameld. Het brongescheiden materiaal wordt direct aangeboden aan de sorteerder/verwerker. Bij nascheiding scheidt de inwoner het afval dat geschikt is voor
de nascheiding niet. Hij biedt het Plastic, Blik en Drinkpakken (PBD) in één bak
met het restafval aan. Het afval wordt bij de verwerker door een machine nagescheiden. De meeste gemeenten in Nederland doen aan bronscheiding voor PBD.
Alle gemeenten doen aan bronscheiding van papier, glas, textiel en gft.

cijfers in Nederland

5.1 DE CIJFERS IN NEDERLAND (2018)
In dit hoofdstuk bekijken we welke resultaten er gehaald worden met bron- en
nascheiding. De laatste cijfers die bekend zijn bij het CBS en Rijkswaterstaat stammen van 20182. De gemeenten zijn verdeeld per stedelijkheidsklasse. Van zeer
sterk stedelijk (klasse 1, waar Dordrecht in valt) tot zeer landelijk (klasse 5)

PBD in Nederland
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Grafiek
1: PBD inzameling in Nederland
beste
nascheiding

2

Gepubliceerd 20 december 2019. In totaal hebben 304 gemeenten gegevens opgeleverd over hun bron en nascheiding van PBD. De missende gemeenten leveren geen of onvolledige cijfers aan. Ook een deel van de OMRIN
gemeenten mist. Hun resultaten zijn vergelijkbaar met de overige gemeenten met alleen nascheiding, De best
practices blijven dezelfde.
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In de bovenstaande grafiek staan de resultaten van PBD (Plastic, Blik en Drinkpakken) scheiding per stedelijkheidsklasse, onderverdeeld naar bron- en nascheiding.
We kunnen op basis van de cijfers de volgende conclusies trekken:

gemiddelde
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nascheiding
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cijfers 2018
Rijkswaterstaat
kg/inw/jr
stedelijkheidsklasse 1

aantal gemeenten

gemiddeld restafval
incl grofvuil

1. Gemiddeld zamelen inwoners in de kleinere plattelandsgemeenten meer
PBD in. In de zeer sterk stedelijke gemeenten blijft de inzameling van PBD
achter.
2. PBD is slechts voor een klein deel verantwoordelijk voor de hoeveelheid
restafval per inwoner per jaar. De afvalstroom is volumineus in de afvalbak, maar weegt nauwelijks iets. Om veel minder restafval te krijgen moeten met name de afvalstromen composteerbaar afval en papier beter
worden gescheiden.
3. Slechts 8% van alle gemeenten zamelt exclusief via nascheiding in. Meer
dan driekwart van de gemeenten met nascheiding past ook bronscheiding
van PBD toe. Het aantal gemeenten met nascheiding groeit wel.
4. Voor alle stedelijkheidsklassen geldt:
a. De gemeenten die aan bronscheiding doen zamelen gemiddeld
fors meer PBD in dan de gemeenten met alleen nascheiding;
b. De ‘best practice’ ligt ook fors hoger in bronscheidingsgemeenten
dan in nascheidingsgemeenten.

Tabel 1: Gegevens PBD inzameling in Nederland

De gemeente Dordrecht wordt gekwalificeerd als stedelijkheidsklasse 1: zeer sterk
stedelijk. De drie beste presteerders in stedelijkheidsklasse 1 zijn Gouda, Tilburg
en Hilversum. Dit zijn alle drie bronscheidingsgemeenten. Deze zamelen PBD in
door middel van een minicontainer of met een zak aan huis.
NASCHEIDING

Kg/inw/jr
REST
Gouda
Tilburg
Hilversum

104
126
170

GROF
REST
30
21
25

REST TOTAAL
134
147
195

PLASTIC
0
0
0

DRINK
PAK
0
0
0

BRON
SCHEI
DING
BLIK

PBD

0
0
0

28,9
25,2
20,8

TOTAAL
PBD

28,9
25,2
20,8

Tabel 2: Best practice in stedelijkheidsklasse 1: Top 3 doet aan bronscheiding
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geschiktheid

5.2 WELK AFVAL IS GESCHIKT VOOR NASCHEIDING
Niet elke afvalstroom kàn worden nagescheiden. Of je afval makkelijk kunt nascheiden heeft alles te maken met de samenstelling van de restafvalbak. Als de inhoud van de bak droog is, zijn de stromen goed uit elkaar te halen (en te recyclen).
Wij gooien in Nederland echter veel composteerbaar afval en dan met name
etensresten in deze restafvalbak (ca. 35%). Samen met de luiers geven deze etensresten een natte smurrie die ervoor zorgt dat afval aan elkaar gaat kleven en versmeerd raakt. Hierdoor wordt het nascheiden van veel grondstoffen praktisch
nauwelijks uitvoerbaar3.
Plastic, blik en drinkpakken (PBD) kunnen we met de huidige stand van de techniek door middel van nascheiding wel goed uit het restafval halen. De nascheiding
vindt mechanisch plaats door middel van infrarood camera’s, soortelijke gewicht
en omvang en volume van het afval.
Papier en textiel zijn ongeschikt voor nascheiding. Deze stromen zijn door de versmering zodanig vervuild dat ze niet opnieuw als grondstof kunnen worden gebruikt. De etensresten (bioafval) zijn deels te sorteren, maar zijn enkel nog bruikbaar voor vergisting tot schone brandstof. Er kan geen compost meer van gemaakt worden4. Dit betekent dat gemeenten die overgaan op nascheiding hiernaast ook altijd aan bronscheiding van oud papier, GFT, textiel en glas blijven
doen.

kwaliteit

5.3 KWALITEIT VAN HET BRON- EN NAGESCHEIDEN MATERIAAL
Doordat het proces van de bron- en de nascheiding zeer verschillend zijn, is het
product wat hieruit komt ook totaal verschillend.
1. Bij bronscheiding doen inwoners mee op basis van vrijwilligheid. Dit betekent dat we niet het PBD afval krijgen van alle inwoners. De inwoners die
meedoen, gooien echter vaak wel al hun PBD in de bak of zak. Dit betekent dat alle kwaliteiten PBD (flacons, bakjes maar ook de folies) in de zak
belanden. Het afval is relatief schoon. Dit betekent een hogere opbrengst
per kilogram aangeleverd product.
2. Bij nascheiding gaat het restafval van alle inwoners in de sorteermachine.
Maar doordat veel van het (met name kleinere afval) versmeerd in de bak
of de zak zit, is het lastiger om de kleine stukken (met name folies en dergelijke) uit het afval na te scheiden. De afvalstroom is niet schoon en de
stank is lastig te verwijderen van het eindproduct. Er komt naar verhouding meer PolyEthileen en PolyPropeen (goed recyclebaar) vrij, maar de
opbrengst van de stromen per kilogram geleverd product aan recycling is
naar verhouding lager door de vervuiling.

De gemeenten rondom Eindhoven hebben in de afgelopen jaren in een uitgebreide businesscase onderzocht of
het mogelijk was om op basis van ‘natte nascheiding’ afval te scheiden. Deze proef is in 2020 gestopt omdat niet
voldaan kan worden aan de gestelde voorwaarden.
3

In het Landelijke Afvalbeheer Plan (LAP3) wordt compostering (al dan niet in combinatie met vergisting) aangegeven als minimale standaard
4
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PBD in Dordrecht

5.4 DE GEMEENTE DORDRECHT
De gemeente Dordrecht maakt gebruik van een combinatie van bron- en nascheiding. Inwoners maken gebruik van een zak voor de inzameling die elke twee weken mag worden aangeboden. In de pilotgebieden is de zak vervangen door een
minicontainer voor PBD (laagbouw). In de hoogbouw zamelen we in met inpandige of ondergrondse container voor PBD en in de binnenstad zamelen we wekelijks zakken in. Inwoners in de laagbouw pilotgebieden mogen er ook voor kiezen
om het afval in de zak aan te bieden. Daarnaast wordt het restafval van de hoogbouw en de binnenstad ook nog nagescheiden.
Door de nog steeds verbeterde bronscheiding is de hoeveelheid ingezameld PBD
sinds 2012 ruim verdubbeld. Door de aanvullende nascheiding is de hoeveelheid
Dordts PBD met bijna 75% gestegen. Zie hiervoor ook bijlage 1.
Door een service-verlagende maatregel op het restafval door te voeren zal deze
toename van het gescheiden ingezameld PBD met name in de laagbouw nog sneller verlopen.
De ontwikkelingen in andere gemeenten laten zien dat door middel van deze
combinatie van bron- en nascheiding het mogelijk moet zijn om binnen de termijn
van dit grondstoffenplan te stijgen naar minimaal 25 kilo PBD per inwoner per
jaar.
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Aanpak

6 TWEE FASEN AANPAK
Op dit moment zamelen we in de gemeente Dordrecht 247 kilo ongescheiden
restafval per inwoner per jaar in. Dit is opgebouwd uit 213 kilo huishoudelijk restafval en 34 kilo grof restafval. De gemeente stelt zich tot doel om deze hoeveelheid te reduceren tot maximaal 30 kilo per inwoner per jaar in 2030. Om te komen tot een trendbreuk in de hoeveelheid restafval is het belangrijk om een combinatie van maatregelen door te voeren en de invoering over een langere periode
te spreiden.

gedragstheorie

6.1 GEDRAGSTHEORIE
Het verbeteren van afvalscheiding vraagt een verandering van het gedrag van inwoners. Binnen de gedragstheorie zijn er veel mogelijkheden van aanpak. Een oud
idee is dat menselijk handelen vooral rationeel is. Uit onderzoek blijkt echter dat
dit een verkeerd beeld is.
Het leeuwendeel van ons gedrag komt onbewust en automatisch tot stand. Een
schatting van de verhouding: 5% bewust, gepland gedrag tegenover 95% onbewust, automatisch gedrag. Dit is handig wanneer het ‘business as usual’ is, maar
wanneer er veranderd moet worden vormen deze ingesleten gedragspatronen
juist een belemmering. Er moet naar een manier gezocht worden om gewoontegedrag (onbewust gedrag) te veranderen.
Bij afvalscheiding komt hier nog bij dat (bijna) iedereen er oprecht van overtuigd
is dat hij het ‘al goed doet’. Dit betekent dat vooral met onbewust gedrag en normenpatronen aan de slag moeten en mensen bewust moeten maken dat dat hun
inschatting van ‘goed’ gedrag nog onvoldoende is om ook een goed resultaat te
halen.
Bij de uitrol van dit beleid wordt dan ook daar waar nodig gebruik gemaakt van
gedragsinzichten om de maatregelen en de communicatie zo goed mogelijk aan te
laten sluiten op de verschillende doelgroepen om zodoende het gewenste gedrag
te stimuleren.

pijlers

6.2 PIJLERS VOOR SUCCESVOL AFVALBELEID
Succesvol afvalbeleid is een combinatie van ontmoedigen van restafval, het makkelijker maken om grondstoffen aan te bieden en het goed communiceren over
nut en noodzaak (en het waarom en hoe? ) van afvalscheiding.
We moeten als het ware een nieuwe norm introduceren. Immers wanneer iemand iets wil, iets normaal vindt, iets makkelijk vindt of zich er prettig bij voelt
vertoont hij eerder het gewenste gedrag. Met als gevolg dat bijvoorbeeld minder
controle nodig is, minder regels noodzakelijk zijn, minder handhaving nodig is en
minder onbegrip en weerstand opgeroepen wordt bij de doelgroep. En dit heeft
weer een positieve invloed op bijvoorbeeld het imago, waardering, tevredenheid,
betrokkenheid of leefbaarheid
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Door middel van communicatie leggen
we aan inwoners uit wat we doen en
waarom. Daarnaast leggen we uit wat
hun rol is in het proces. De inwoners geven op hun beurt aan wat ze nodig hebben om dit tot een succes te maken
De service op grondstoffen ontzorgt de
inwoners met scheiden van afval en
maakt het makkelijker voor ze. Deze
maatregelen worden vaak gewaardeerd.
Maatregelen op het restafval vormen
de basis van een goed afvalbeleid. Deze
maatregelen zijn zelden populair, maar
zonder deze maatregelen is het beleid
nooit succesvol.
Figuur 7: Pijlers voor succesvol afvalbeleid

best practices

6.3 ERVARINGEN IN DE BENCHMARK: BEST PRACTICES IN NEDERLAND
Bijna iedere gemeente in Nederland voert zijn eigen unieke set met maatregelen
in. Toch is er een aantal algemene trends te zien in met name de aanpak voor het
verminderen van het restafval.
De maatregelen op het restafval zijn te verdelen in:
1) Tariefprikkels: Inwoners betalen voor het aanbieden van restafval. Het vastrecht wordt lager en inwoners betalen per keer dat zij hun bak of zak aanbieden. Hierdoor zijn inwoners die hun afval goed scheiden minder duur uit dan
inwoners die al hun afval bij elkaar aanbieden in de restafval bak.
2) Serviceprikkels op restafval. Deze zijn er in twee varianten:
a) Minder vaak inzamelen van het restafval, eventueel gecombineerd met
het vaker inzamelen van grondstoffen;
b) Het wegbrengen van het restafval naar een locatie die op ruime loopafstand van de woning staat5.
De serviceprikkels op grondstoffen zijn divers. Mogelijkheden zijn
c) Het verhogen van de service op grondstoffen door een ander inzamelmiddel (bijvoorbeeld de PBD container);
d) De introductie van hulpmiddelen voor de inzameling, bijvoorbeeld bakjes
en zakjes voor etensresten;
e) De introductie van maatwerk voor incontinentiemateriaal en luiers.
Al deze maatregelen hebben één ding gemeen. Zij maken het aanbieden van restafval minder aantrekkelijk dan het aanbieden van gescheiden grondstoffen, zodat
inwoners geprikkeld worden om hun gedrag te veranderen. Zonder maatregelen
Uit de Dordtse pilot blijkt dat deze maatregel ook het tegengestelde effect kan hebben, met name als de container relatief dichtbij staat. De ervaring is dat de inwoners dit als een groot gemak ervaren en juist minder gaan
scheiden. Meer afval (vooral plastic en bioafval) wordt ongescheiden naar deze containers gebracht.
5
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op het restafval leveren de maatregelen op de grondstoffen nauwelijks resultaten
op.
Kijken we naar de landelijke Benchmark afvalinzameling dan zien we dat er een
groot verschil in resultaten is, die te verklaren is met de maatregelen die zij nemen op het restafval. In de benchmark doen 156 gemeenten mee die onderling
hun gegevens vergelijken:
1. Gemeenten zonder inzamelstrategie (zonder ontmoedigende maatregelen op het restafval) hebben over het algemeen meer dan 200 kilo restafval. Gemeenten die een serviceprikkel hebben geïntroduceerd op het
restafval (minder vaak inzamelen, of het afval wegbrengen naar een ondergrondse container) kunnen hiermee tussen de 50 en 75 kilo restafval
per inwoner per jaar besparen. Er zijn steeds minder gemeenten die geen
afvalstrategie voeren op het restafval (2018: 35%)
2. Gemeenten die een gedifferentieerd tarief invoeren, waarbij inwoners
moeten betalen voor de hoeveelheid restafval die ze aanbieden, besparen
gemiddeld ca 100 kilo.
3. Gemeenten die een combinatie van een tariefprikkel en een serviceprikkel
hebben ingevoerd (nu 21% van de deelnemende gemeenten) scoren het
beste. Zij scoren gemiddeld ruim onder de 100 kilo restafval. Een aantal
van deze gemeenten heeft de doelstelling van 2025 inmiddels gehaald.

Figuur 8: BMHA: Best practices voor een trendbreuk in het restafval

twee fasen

6.4 MAATREGELEN UITZETTEN IN TWEE FASEN
In de gemeente Dordrecht moet er nog een forse stap gemaakt worden van 247
kilo restafval per inwoner per jaar naar 100 en vervolgens naar 30 kilo restafval
per inwoner per jaar. Deze stap wordt nergens in één klap gemaakt. Zoals hierboven te zien, is altijd een combinatie van maatregelen nodig.
Wij adviseren een gefaseerde aanpak om de hoeveelheid restafval te verminderen
en de afvalscheiding te verbeteren. Daarbij hanteren we twee fasen:
fase 1. aanpassen serviceniveau en
fase 2. invoeren tariefprikkel.
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Een fasegewijze invoering is van belang, omdat veranderingen in gedrag vaak een
langere doorlooptijd kennen, waarin steeds nieuwe stapjes worden gezet.
Door alle fasen te voorzien van communicatie wordt langzaam de nieuw norm geintroduceerd, waarbij afvalscheiding normaal is en het aanbieden van restafval
wordt verminderd. Op deze manier creëren we draagvlak voor de nieuwe fase.
In de volgende hoofdstukken werken we de maatregelen per fase uitgebreid uit.
In dit hoofdstuk beperken we ons tot een aanduiding van de fasen.
6.4.1 Fase 1 2021-2025: Aanpassen serviceniveau voor betere afvalscheiding
In de eerste fase passen we het serviceniveau van de inzameling aan. De inzameling van restafval versoberen we en de inzameling van grondstoffen verbeteren
we. Op deze wijze proberen we het onbewuste gedrag van inwoners steeds meer
bewust gedrag te maken.
In fase 1 combineren we een aantal inzamelstrategieën om te komen tot een
trendbreuk in het aanbiedgedrag van inwoners. De insteek is om te komen tot
minder restafval dat verbrand wordt en meer grondstoffen die kunnen worden
hergebruikt.
1) Vermindering van de hoeveelheid restafval door het minder vaak inzamelen
van restafval of het verder weg brengen van restafval
2) Aantrekkelijker maken van het aanbieden van grondstoffen. Verhogen van het
voorzieningenniveau
3) Continuering van een combinatie van bron- en nascheiding
4) Maatwerk voor inwoners of gebieden waar de basis dienstverlening minder
goed past
5) Vermindering van de hoeveelheid ongescheiden grof restafval door het voortaan tegen betaling op te halen (op de milieustraat brengen blijft wel gratis)
6) In de tarieven verschil maken tussen éénpersoons en meerpersoons huishoudens.
Deze maatregelen worden in hoofdstuk 8 uitgewerkt
6.4.2 Evaluatie
In 2023 worden de resultaten van de eerste maatregelen geëvalueerd. De verwachting is dat deze maatregelen zullen leiden tot een significante vermindering
van het restafval per inwoner per jaar. Om de doelstelling van 30 kilo te bereiken
is een langduriger traject nodig met meerdere maatregelen. Door de evaluatie in
2023 te plannen is er voldoende ruimte om de volgende fase voor te bereiden
6.4.3 Fase 2: 2026-2030: Introductie van een tariefprikkel
In fase 2 wordt er een volledige tariefprikkel op het aanbieden van restafval geïntroduceerd, waarbij mensen die hun afval beter scheiden goedkoper uit zijn, dan
inwoners die al hun afval minder goed of niet scheiden.
In hoofdstuk 1211 gaan we dieper in op Fase 2: de introductie van een tariefprikkel.
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De Uitdaging

7 DE UITDAGING
In 2019 bieden de inwoners van de gemeente Dordrecht gemiddeld 247 kilo restafval per jaar aan ter verbranding. Dit is opgebouwd uit 213 kilo huishoudelijk
restafval en 34 kilo grof afval.
De uitdaging is om deze hoeveelheid afval binnen 10 jaar substantieel terug te
brengen naar 30 kilo per inwoner per jaar. Bij het opstellen van de maatregelen
gaan we uit van de huidige situatie (BIJLAGE 1) en de uitkomsten van de PILOTS
(BIJLAGE 2.). De belangrijkste belemmeringen die inwoners ervaren bij het gescheiden aanbieden van de grondstoffen werken we hierbeneden verder uit.

restafval

7.1 ALLES OP ÉÉN GROTE HOOP: RESTAFVAL
De belangrijkste conclusie voor wat betreft het restafval zien we terug in de sorteeranalyses (BIJLAGE 1, Huidige situatie, Restafval)
Minder dan 20% van het afval dat inwoners in de restafval bak gooien is echt
restafval (ca. 40 kilo). Meer dan 80% van alles wat in de restafval bak gaat zijn
grondstoffen die gerecycled kunnen worden als ze apart worden aangeboden.
Als we alle grondstoffen apart aanbieden houden we dus nog maar 40 kilo restafval per inwoner per jaar over. In veel gevallen zijn bijna alle mogelijkheden voor
het scheiden van het afval aan huis of nabij het huis aanwezig6. Toch blijken de inwoners er dan nog in meer dan de helft van de gevallen bewust of onbewust voor
te kiezen om dit afval niet te scheiden maar bij het restafval aan te bieden.
De redenen hiervan zijn divers. Zo herkennen we de volgende gedachten/gedragingen die afvalscheiding bemoeilijken
a) Bewustwording: ‘Welk nut heeft mijn gedrag?’
b) Motivatie: 'Wil geen aparte bakken in huis'
c) Urgentie: ‘Het is toch niet zo erg toch?’/ ‘Het gaat toch allemaal op één
hoop’/ ‘Vroeger hadden we ook maar één bak’
d) Kennis: ‘Ik weet niet zo goed wat ik moet doen’
e) Houding: 'Het is te veel gedoe'
f) Gedrag: ‘Ik vind het gemakkelijker om niet te scheiden’
Slechts een heel beperkt deel hiervan (met name het kennisdeel) kunnen we oplossen door betere voorlichting en communicatie. Zoals we eerder zagen is het
voor een deel ook vooral onbewust gewoontegedrag. Ervaring in andere gemeenten laat zien dat meer kennis niet automatisch leidt tot aangepast gewoontegedrag. Dit is alleen mogelijk door het aanbieden van restafval minder aantrekkelijk
te maken dan het aanbieden van de grondstofstromen. Met andere woorden een
combinatie van het ontmoedigen van het aanbieden van ongescheiden restafval
en het (nog) makkelijker maken van het aanbieden van grondstoffen.

Een uitzondering hierop vormt de hoogbouw, waar momenteel gewerkt wordt aan een inhaalslag om ook hier
afvalscheiding gemakkelijk te maken.
6
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7.2 ETENSRESTEN
etensresten

De grootste ombuiging van het gedrag moet plaatsvinden bij de etensresten.
Meer dan 35% van het Dordtse restafval bestaat uit bioafval, vooral etensresten.
Dit zijn naast schillen, veel gekookte etensresten (brood, aardappels, rijst, pasta,
kliekjes, jus, bot, graat) en voedselverspilling (zakken met voorgesneden groenten, of vlees, vis en zuivel die in de koelkast bederven of over datum gaan). Hier is
dus de grootste winst te behalen. Inwoners geven meerdere redenen aan waarom
ze composteerbaar afval bij het restafval gooien in plaats apart aan te bieden:
Mensen die geen of nauwelijks composteerbaar
afval scheiden
Hoogbouw en binnenLaagbouw
stad
Het is gemakkelijker om niet te hoeven nadenken
en al het afval in één klap in één bak te gooien
Het afval stinkt. Er komen (fruit)vliegen en maden
op af.
Er is maar één bak in de keuken
Geen gevoelde urgentie
Er zijn geen inzamelmiddelen voor composteerbaar afval
Er zijn wel inzamelmiddelen maar geen
zin om extra te lopen

Mensen die hun composteerbaar afval wel
(willen) scheiden
Heel Dordrecht
Onduidelijkheid over wat
er bij het composteerbaar afval hoort

Tabel 3: Uitdaging etensresten

Om inwoners beter te faciliteren moeten er dus maatregelen worden doorgevoerd om
1)
2)
3)
4)
5)
6)

plastic, blik en
drinkpakken

Inzamelmogelijkheden te vergroten
Stank en vliegenoverlast te verminderen
Het gemak van het weggooien als restafval te verminderen
Eventueel hulpmiddelen aan te bieden
Kennis over het onderwerp te vergroten
Urgentie van de gescheiden inzameling te vergroten.

7.3 PLASTIC VERPAKKINGEN, BLIK EN DRINKPAKKEN
Het grootste volume van het afval wordt veroorzaakt door plastic, blik en drinkpakken. Slechts 11% van het Dordtse restafval bestaat uit verpakkingen, blik en
drinkpakken, maar dit neemt wel ruim meer dan de helft van de ruimte in de afvalbak in. Door deze stroom gescheiden in te zamelen ontstaat bij inwoners het
grootste besef dat er eigenlijk maar heel weinig restafval over blijft. Hierdoor zien
we in het hele land bij proeven die gericht zijn op bronscheiding van PBD dat het
ook een effect heeft op de gescheiden inzameling van de andere huishoudelijke
stromen. Kort gezegd: doordat inwoners PBD beter scheiden, scheiden ze ook hun
bioafval en oud papier en karton beter. Dit zien we ook terug in de inzamelproeven met de vierde minicontainer in Dordrecht.
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In de eerste jaren van de gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen werd
de communicatie bemoeilijkt, doordat er vanuit de producentenverantwoordelijkheid nogal wat regels waren opgesteld. Niet al het plastic mocht in de zak en ook
niet al het verpakkingsmateriaal.
Overheid en het verpakkend bedrijfsleven hebben hierover nu een nieuwe afspraak gemaakt. Hierdoor mogen sinds dit jaar alle verpakkingen in dezelfde zak,
dus ook bijvoorbeeld de chipszakken7. Hierdoor wordt de communicatie richting
de inwoners een stuk makkelijker. Ook het bad-eendje mag voortaan gewoon in
de zak voor PBD.
In vergelijking met stedelijkheidsklasse 1 zamelen we in Dordrecht al relatief veel
PBD in (18 kilo per inwoner per jaar). De proeven in de in de pilotgebieden laten
zien dat dit nog fors verbeterd kan worden. In de pilotgebieden met een hogere
service door de inzet van een container wordt 2x zoveel PBD ingezameld dan in de
andere gebieden in de laagbouw.
Om inwoners te verleiden is er voor deze stroom dus extra service nodig die het
inzamelvolume vergroot. Dit kan door het aanbieden van een oranje PBD bak of
door het verhogen van de inzamelfrequentie.

papier, glas en
textiel

7.4 OUD PAPIER EN KARTON, GLAS EN TEXTIEL
Op de afvalstromen oud papier en karton, glas en textiel scoort de gemeente Dordrecht in vergelijking met andere grote gemeenten goed. Met name de afvalstroom textiel wordt heel goed gescheiden ingezameld. In totaal wordt er van
deze afvalstromen ca 70 kilo per inwoner per jaar gescheiden ingezameld.
Toch verdwijnt er ook nog 39 kilo per inwoner per jaar in het restafval. En dat is
bijzonder. Want uit al onze gesprekken met inwoners en de enquêtes die we houden, zijn dit de stromen waarvan iedereen weet dat ze apart moeten worden ingezameld. Het zijn bovendien de afvalstromen waarover de minste vragen of onduidelijkheden bestaan (de stromen zijn goed herkenbaar) en de meeste inwoners
geven aan dat ze het belangrijk vinden om deze afvalstromen te scheiden.
De meest voor de hand liggende reden waarom inwoners deze afvalstromen aanbieden bij het restafval is het gemak. Het is makkelijker om deze afvalstromen als
restafval aan te bieden, dan om de stromen te scheiden.
Om inwoners ervan te overtuigen moeten er dus maatregelen worden doorgevoerd om:
1) Inzamelmogelijkheden te vergroten, met name in de hoogbouw en het centrum.
2) Het gemak van het weggooien als restafval te verminderen.
3) Urgentie van de gescheiden inzameling te vergroten.

7

Hiermee wordt invulling gegeven aan de producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen. Het is niet de taak van inwoners om op te letten als producenten verpakkingen op
de markt brengen die niet kunnen worden gerecycled. Dit is aan de industrie zelf. Nu ligt
de prikkel om de verpakking aan te passen zodat deze wel kan worden gerecycled weer bij
de producent.
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grof afval en
tuinafval

7.5 COMPOSTEERBAAR TUINAFVAL EN GROF AFVAL
7.5.1 Composteerbaar Tuinafval
De afvalstroom tuinafval is in Nederland één van de grootste succesverhalen voor
afvalscheiding. We zamelen gemiddeld meer dan 90% van de stroom gescheiden
in. De gemeente Dordrecht is hierop geen uitzondering. Slechts 3% van deze afvalstroom vinden we terug in het restafval (6,5 kilo per inwoner per jaar). De rest
wordt gescheiden ingeleverd via de gft- of bioafval container en op de milieustraat.
Voor deze afvalstroom zijn geen aanvullende activiteiten nodig.
7.5.2 Grof afval
Het grof afval is een grotere uitdaging. Grof afval dat naar de milieustraat wordt
gebracht kent de laatste jaren een positieve ontwikkeling. Inwoners die het afval
naar de milieustraat brengen, scheiden het daar ter plekke in de juiste bakken,
waardoor het scheidingspercentage op de milieustraat fors toeneemt en de ongescheiden hoeveelheid grof restafval afneemt. In 2019 liep het scheidingspercentage op de milieustraat hierdoor op naar 78%. Er komen ook steeds meer bezoeken aan de milieustraat. We stimuleren zoveel mogelijk het wegbrengen naar de
milieustraat, onder andere met het gratis beschikbaar stellen van een aanhanger.

Figuur 9: Ontwikkeling grof huishoudelijk afval in Dordrecht

Daarnaast kent de gemeente Dordrecht een ‘gratis[1]’ ophaalservice voor grof afval. Van deze service wordt op jaarbasis 12.000 keer gebruik gemaakt. Het animo
voor deze service neemt in de afgelopen jaren af omdat steeds meer inwoners er
voor kiezen het weg te brengen naar de milieustraat.

Problemen ontstaan bij het grof afval dat NIET op de milieustraat wordt gebracht,
maar bijvoorbeeld in de restafval container wordt aangeboden (ca. 25 kilo per inwoner per jaar) of in en naast de inpandige of ondergrondse containers in de
hoogbouw. De drempel om dit afval weg te brengen naar de milieustraat of een

[1]

Gratis betekent hier dat de kosten worden berekend in de afvalstoffenheffing en niet individueel
worden afgerekend met de
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ophaalafspraak maken is blijkbaar nog hoog. Sterker nog, in de proeven met de
vierde minicontainer voor PBD zien we dat inwoners door goede plasticscheiding
veel ruimte vrij krijgen in de restafvalbak. Deze ruimte vullen zij momenteel op
met grof afval, waardoor de hoeveelheid restafval daar niet afneemt maar zelfs
licht toeneemt.

Heel ergerlijk zijn de partijen grof huishoudelijk afval die naast de containers in de
openbare ruimte worden geplaatst. Deze bijplaatsingen kosten niet alleen veel
geld aan opruimkosten en handhaving, maar veroorzaken ook veel overlast voor
de mensen die in de directe omgeving van deze containers wonen. Dit speelt overigens niet overal. In een aantal straten en buurten is dit kennelijk normaal gedrag
geworden, terwijl in de rest van de stad zelden grof afval naast de containers
staat.

7.6 LUIERS EN INCONTINENTIEMATERIAAL
“Bij goede afvalscheiding stinkt het afval in de restafvalcontainer niet”.
Er zijn al gemeenten waar de restcontainer 1x per 8 weken wordt ingezameld. Het
afval in de container is droog en zorgt bij goede scheiding niet voor overlast. De
afvalstromen die stinken horen in een ander inzamelmiddel. Etensresten horen in
het gft, verpakkingen horen bij het PBD. Beiden worden elke twee weken ingezameld.
Voor luiers en incontinentiemateriaal is op dit moment onvoldoende recyclecapaciteit in Nederland. Er zijn wel een aantal initiatieven in ontwikkeling waarbij er ingezet wordt op het verhogen van deze capaciteit. Door het gebrek aan recyclecapaciteit zamelen veel gemeenten deze stroom in samen met het restafval. Dit afval wordt immers samen met het restafval nog steeds verbrand. Voor de mensen
die luiers en incontinentiemateriaal hebben, stinkt de restafval container dus wel.
Gemeenten die overstappen op een systeem waarbij restafval minder frequent
wordt ingezameld combineren dit om deze reden vaak met een separate oplossing voor luiers en incontinentiemateriaal, zodat de verlaagde inzamelfrequentie
van het restafval geen (stank-)overlast veroorzaakt voor mensen met luiers en incontinentiemateriaal.
Naast wegwerpluiers kunnen wasbare luiers worden gebruikt als duurzaam alternatief. Herbruikbare luiers hebben tegenwoordig een hoog gebruiksgemak en de
kosten per kind zijn aanzienlijk lager dan met wegwerpluiers. Diverse gemeenten
stimuleren het gebruik van wasbare luiers.
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Maatregelen
fase 1

8 MAATREGELEN FASE 1: 2021-2025:

proeven en testresultaat

8.1 PROEVEN EN MILIEURESULTAAT
De gemeente Dordrecht heeft sinds september 2018 een aantal maatregelen uitgetest (zie ook bijlage 2):






Het uitdelen van een vrijwillige container van kunststof in de wijk Stadspolders die 1x per 2 weken geleegd wordt. Het restafval zamelen we daar
in met een minicontainer die ook éénmaal per 2 weken wordt geleegd.
Het vervangen van de restafvalcontainer door een kunststof container in
diverse wijken in Dordrecht. De kunststof container legen we 1x per 2 weken en de inwoners hebben een pas gekregen voor een ondergrondse
restafval container op afstand om dit restafval weg te brengen.
Een deel van deze proef is op verzoek van de inwoners aangepast. Zij houden hun eigen restafval container. De kunststof container legen we 1x per
2 weken en de restafval container wordt 1x per 4 weken geleegd.

Deze maatregelen hebben een veelheid aan informatie opgeleverd over het scheidingsgedrag van onze inwoners (zie bijlage 2). De milieuresultaten zijn het meest
gunstig wanneer de inwoners een vrijwillige minicontainer krijgen voor kunststof
die we elke twee weken legen en dit combineren met het versoberen voor de
dienstverlening op restafval, die we voortaan nog maar elke vier weken legen. Het
draagvlak voor deze optie is hoog.

financiële kaders

8.2 FINANCIËLE TAAKSTELLING
De gemeente heeft op de bestaande begroting een taakstelling van € 760.000 per
jaar. Dit wil zeggen dat de uitgaven voor de inzameling en verwerking € 760.000
per jaar hoger liggen dan de inkomsten die binnenkomen uit de afvalstoffenheffing. In de afgelopen jaren is dit tekort bijgepast uit de afvalreserve. Deze reserve
is vanaf 2021 nagenoeg leeg.
Dit knelpunt is niet specifiek Dordts; de meeste gemeenten in Nederland kampen
door de al eerder beschreven ontwikkelingen met sterk stijgende afvalkosten, met
name door de extra belasting op het verwerken van huishoudelijk restafval door
de landelijke overheid. Dit zorgde ervoor dat de gemiddelde afvalstoffenheffing in
2020 landelijk met gemiddeld 9,5% steeg (in Dordrecht slechts 1,3%).
De maatregelen uit dit grondstoffenplan zijn een onderdeel van het dichten van
het gat in de begroting. De voorgestelde maatregelen voor de laagbouw leveren
een besparing op. De maatregelen voor de inpandige hoogbouw zijn grotendeels
budgetneutraal en de aanvullende maatregelen voor de hoogbouw worden uitgezet in de tijd. De maatregelen voor de laagbouw zijn in scenario’s doorgerekend.
Helaas is het met de eerste fase in dit grondstoffenplan nog niet mogelijk om de
volledige taakstelling in te lossen.
Het meest succesvolle milieuscenario (een minicontainer voor plastic blik en
drinkpakken die elke twee weken geleegd wordt gecombineerd met een vierwekelijkse inzameling voor restafval) is relatief kostbaar. Daarom leggen we de raad
een aantal varianten voor. Alle varianten hebben voordelen en nadelen.
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De varianten zijn allen doorgerekend door HVC. We vergelijken ze met het scenario 0; de huidige situatie.

8.3 SCENARIO 0: DE HUIDIGE SITUATIE
Indien we geen aanpassingen doorvoeren dan is het tekort op de afvalstoffenheffing bij gelijkblijvende tarieven en hoeveelheden structureel € 760.000 per jaar.
Door de extra hoeveelheid afval ten gevolge van de corona-maatregelen (meer
thuiswerken) loopt dit tekort in 2020 naar schatting op tot meer dan € 1.000.000.
Dit tekort loopt bij gelijkblijvend beleid in de komende jaren steeds verder op
door de verbrandingsbelasting voor restafval, de naar verwachting stijgende
marktprijzen voor restafval en het mogelijk verder teruglopen van vergoedingen
uit het Afvalfonds. Door het nemen van maatregelen die zorgen voor betere afvalscheiding beperken we deze kostenstijging voor de toekomst.

8.4 AFWEGINGSKADER
Op basis van de doelstelling, de kaders en de pilots is een aantal varianten uitgewerkt in dit grondstoffenplan. Deze zijn hier in korte samenvatting weergegeven.

MILIEU (IN
KG/INW/JR)

Afwegingskader

8.4.1 Afweging huishoudelijk afval
In de uitwerkingen laten we de varianten "Rest op afstand" en "Nascheiding in de
laagbouw" buiten beschouwing, omdat die tot hogere kosten leiden en veel minder milieurendement opleveren.

BESPARING

scenario 0

Scenario huidige situatie
1x 2 weken
mini restafval
1x 2 weken zak
PBD
Nascheiding
hoogbouw

213 KILO RESTAFVAL
10.3 KILO PBD
bronscheiding
7,3 KILO PBD
nascheiding
€ 0,-

Oktober 2020

Variant 1
1x 4 weken
mini restafval
Elke week zak
PBD
Nascheiding
hoogbouw
Maatwerk luiers
187 KILO RESTAFVAL
17 KILO PBD
bronscheiding
7,3 KILO PBD
nascheiding
€ 400.000

Definitief

Variant 1a
1x 4 weken mini
restafval
Elke week zak PBD
(40.000
aansluitingen) en
elke 2 weken mini
(11.000
aansluitingen)
Nascheiding
hoogbouw
Maatwerk luiers
187 KILO RESTAFVAL
17,5 KILO PBD bronscheiding
7.3 kilo PBD nascheiding
€ 270.00.000€290.000

Variant 2
1x 4 weken mini
restafval
Elke 2 weken
mini PBD
Nascheiding
hoogbouw
Maatwerk luiers

186 KILO RESTAFVAL
18 KILO PBD
bronscheiding
7,3 KILO PBD nascheiding
€250.000 €295.000

Variant 3
1x 4 weken mini
restafval
Elke 4 weken
PBD
Nascheiding
hoogbouw
Maatwerk luiers

189 KILO RESTAFVAL
16 KILO PBD
bronscheiding
7,3 KILO PBD nascheiding
€390.000 €415.000

Gemeente Dordrecht

35

Scenario huidige situatie
1x 2 weken
mini restafval
1x 2 weken zak
PBD
Nascheiding
hoogbouw

GEEN
Alleen kosten
zakken

Verandert niets

rest alleen laagbouw
pbd heel Dordrecht

Verandert niets

Variant 2
1x 4 weken mini
restafval
Elke 2 weken
mini PBD
Nascheiding
hoogbouw
Maatwerk luiers

Variant 3
1x 4 weken mini
restafval
Elke 4 weken
PBD
Nascheiding
hoogbouw
Maatwerk luiers

18500 Minicontainers PBD

Rest alleen laagbouw
PBD minis bij grote
tuinen
PBD wekelijks zakken
bij de rest

rest alleen laagbouw
pbd alleen laagbouw

rest alleen laagbouw
pbd alleen laagbouw

Minder inzamelen rest

Minder inzamelen
rest

Minder inzamelen rest

Minder inzamelen rest

Verandert niets

Vaker inzamelen plastic

11000 verandert
niets
44000 vaker inzamelen PBD

Verandert niets

Minder inzamelen plastic

NEE, ALLEEN
ZAKKEN

NEE, ALLEEN
ZAKKEN

GEDEELTELIJK ZAK
OF BAK
DE REST ZAKKEN

GEDEELTELIJK
BAK OF ZAK
DE REST ZAKKEN

GEDEELTELIJK
BAK OF ZAK
DE REST ZAKKEN

Zakken in
straatbeeld
ongedierte

Zakken in
straatbeeld
Maar vaker ingezameld

Aanbieding in minicontainers
Zakken in straatbeeld/ maar vaker
ingezameld

Aanbieding in
minicontainers

Aanbieding in
minicontainers

Hoog, nauwelijks afkeur

Hoog, nauwelijks afkeur

Zakken: Hoog, nauwelijks afkeur
Mini’s minder hoog:
kans op misbruik en
afkeur

Minder Hoog,
kans op misbruik
en afkeur

Minder Hoog,
kans op misbruik
en afkeur

GEBIED
maatregel
FREQUENTIE
REST

Variant 1a
1x 4 weken mini
restafval
Elke week zak PBD
(40.000
aansluitingen) en
elke 2 weken mini
(11.000
aansluitingen)
Nascheiding
hoogbouw
Maatwerk luiers
7500 minicontainers
PBD
Kosten zakken

18500 Minicontainers PBD

KWALITEIT
GRONDSTOFFEN

StraatbeeldLaagbouw

KEUZE middel

FREQUENTIE
PLASTIC

Variant 1
1x 4 weken
mini restafval
Elke week zak
PBD
Nascheiding
hoogbouw
Maatwerk luiers

GEEN
Alleen kosten
zakken

INVESTERING

Afwegingskader

Grondstoffenplan gemeente Dordrecht
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Uitleg bij de tabel
Milieuopbrengst: In de milieuopbrengst is uitgerekend wat de maatregel voor verschil
maakt in de hoeveelheid restafval en in de hoeveelheid PBD (Plastic, Blik en Drinkpakken).
Dit zijn de stromen die het meest door de maatregel worden beïnvloed. Er is ook sprake
van een stijging van het gescheiden ingezameld GFT en papier. Dit betreft ca. 9 kilo extra
GFT en 2 kilo extra papier. Deze cijfers zijn gelijk in alle drie de varianten. Het scenario van
1x 4 per weken rest en 1x 2 per weken PBD in een minicontainer levert de grootste milieuwinst op.
Besparing: Bij de besparing berekenen we het verschil ten opzichte van de huidige inzameling. In de besparing zijn alle structurele kosten opgenomen. Het is een optelsom van de
verandering in de inzamelkosten, de kosten voor (afschrijvingen en rente van) de middelen,
eventueel aanvullend onderhoud en de besparingen die optreden als gevolg van het ombuigen van restafval naar andere afvalstromen. Ook de kosten voor op en overslag,
transport en de afvalstoffenbelasting zijn verwerkt. De eenmalige kosten voor implementatie zitten niet in de kosten van de varianten. Deze kosten (projectmanagement en communicatie) zijn nagenoeg gelijk voor alle varianten en liggen tussen de € 165.000 en €
190.000.
De structurele besparing kan gebruikt worden om een deel van het structurele verschil in
uitgaven en inkomsten op de afvalstoffenbegroting (van € 760.000) te dichten. De bandbreedte in variant 2 en 3 heeft te maken met het verwachte percentage inwoners dat de
minicontainer voor plastic accepteert. Een hogere acceptatie leidt tot meer besparing. Het
scenario van 1x per 4 weken rest en 1x per 4 weken PBD levert de grootste besparing op.
Investering: We bekijken wat er voor elk scenario geïnvesteerd moet worden en wat de afschrijftermijn van deze investering is. Dit zegt iets over de flexibiliteit van het scenario indien er op een later tijdstip een alternatieve keuze gemaakt wordt. In de zakkenscenario’s
zijn er geen additionele investeringen. De kosten van het ‘gratis’ ter beschikking stellen van
de inzamelzakken gaan uiteraard wel omhoog. Bij de bakkenscenario’s worden er ca.
11.000 extra minicontainers uitgezet. Voor alle varianten geldt dat er een aantal containers geplaatst wordt voor de inzameling van luiers.
Gebied: Dit beschrijft voor welke doelgroep de maatregelen effect hebben. De restmaatregelen (versobering van de inzamelfrequentie van de minicontainers) heeft enkel effect op
de laagbouw. De maatregelen voor PBD hebben verschillende effecten. De minicontainers
worden alleen uitgezet bij de laagbouw. De verhoging van de inzamelfrequentie van PBD in
zakken naar wekelijks, daar kunnen zowel de laagbouw als de inwoners van de hoogbouw
die meedoen met de bronscheiding van profiteren.
Frequentie rest: We geven aan wat de varianten betekenen voor de inzamelfrequentie van
het restafval in minicontainers bij de laagbouw. Deze gaat in alle varianten omlaag. In
plaats van elke 2 weken inzamelen wordt er voortaan elke 4 weken ingezameld. Dit is een
vermindering van de service naar inwoners, maar zonder deze maatregel op het restafval
zal er nauwelijks effect optreden op de hoeveelheid restafval. Ook treden er zonder deze
maatregel nauwelijks besparingen op. Dit is de basis van het grondstoffenplan.
Frequentie PBD: We geven aan wat de varianten betekenen voor de inzamelfrequentie van
het PBD. De beide minicontainer varianten verschillen in inzamelfrequentie. Bij variant 2
blijft de huidige inzamelfrequentie gehandhaafd (elke twee weken) en bij variant 4 wordt
deze frequentie gehalveerd naar 1x per 4 weken. In beide gevallen kunnen inwoners het
zakken opslaan in een gesloten container, wat het openkrabben en pikken door katten en
vogels vermindert. In deze scenario’s wordt het volume beperkt tot 240 liter per 2 of 4 weken. Meer volume betekent een extra bak. In het zakkenscenario wordt de inzamelfrequentie van PBD verhoogd naar 1 keer per week. Inwoners kunnen zoveel plastic aanbieden als
ze willen.
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Keuze in inzamelmiddel bronscheiding: De voorkeur voor een bak of zak is een kwestie
van individuele voorkeur. Sommige inwoners prefereren een zak als inzamelmiddel, omdat
er geen extra container wordt toegevoegd. Anderen prefereren een inzamelbak vanwege
opbergmogelijkheden. Deze vergelijking is neutraal. In de zakkenscenario’s leveren we
geen keuze aan de inwoners. Dan is het enkel mogelijk om de PBD in zakken aan te bieden.
In de bakkenscenario’s kunnen een deel van de inwoners kiezen welke methode zij het
fijnst vinden.
Openbare ruimte: De inzameling vindt plaats in de openbare ruimte. Hier is een groot verschil tussen het aanbieden van zakken en minicontainers. De zakken zijn kwetsbaar. Ze
kunnen verwaaien en opengekrabd of - gepikt worden door katten en vogels. Ook trekken
ze ongedierte aan. De minicontainers kennen dit probleem niet. De inhoud komt nauwelijks
op straat terecht. Er is ook een verschil in het aanbiedgedrag. Sommige inwoners hangen
hun zakken buiten de inzamelmomenten aan de haken. Dit gebeurt bij minicontainers minder.
Kwaliteit grondstoffen: Op dit onderdeel presteert de inzameling in zakken significant beter dan de inzameling in minicontainers. Omdat de minicontainers dicht zijn (en dus anoniem) kunnen ze uitnodigen tot misbruik, waarbij er ook oneigenlijke stromen in de bak terecht komen. De zakken zijn transparant. Bij de inzameling is door het gewicht van de zak
direct merkbaar of er een verkeerde afvalstroom inzit, waardoor de inzamelaar de zak kan
laten staan. Dit zorgt ervoor dat er in zakkengemeenten nauwelijks sprake is van afkeur. In
minicontainer gemeenten is deze afkeur groter.

Afwegingskader

8.4.2

Afweging grof huishoudelijk restafval

Scenario huidige situatie
Grof afval op de milieustraat gratis
Takken aan huis gratis
Elektr(on)ische apparaten aan huis
gratis
Herbruikbaar huisraad aan huis gratis

Grof restafval aan huis tegen betaling, € 20 per afspraak
van maximaal (3?) kuub.

31 kilo grof huishoudelijk afval per
inwoner per jaar

23 kilo grof huishoudelijk afval per inwoner per jaar
8 kilo gescheiden grove stromen per jaar

€ 0,-

€ 200.000

BESPARING

MILIEU (IN
KG/INW/JR)

Grof restafval aan huis gratis

Variant A
Grof afval op de milieustraat gratis
Takken aan huis gratis
Elektr(on)ische apparaten aan huis gratis
Herbruikbaar huisraad aan huis gratis

Uitleg bij de tabel
Milieuopbrengst: In de milieuopbrengst is uitgerekend wat de maatregel voor verschil
maakt in de hoeveelheid ongescheiden grof restafval. De verwachting is dat de hoeveelheid afspraken met 30% afneemt, dan wel ombuigt naar een brengafspraak naar de milieustraat. Omdat het afval op de milieustraat beter wordt gescheiden, neemt het ongescheiden afval af met ca. 8 kilogram.
Besparing: Bij de besparing berekenen we het verschil ten opzichte van de huidige inzameling. In de besparing zijn de besparingen van de huis-aan huis route opgenomen, de inzet
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op de milieustraat, de verwachtte inkomsten en de ombuiging van het afval. Ook is er rekening gehouden met extra inzet voor het ophalen van bijplaatsingen naast de ondergrondse
containers.

8.5 ADVIES
Op basis van bovenstaand afwegingskader adviseren we om te kiezen voor
VARIANT 1a: het wekelijks inzamelen van plastic in kunststof zakken bij
40.000 aansluitingen, gecombineerd met het tweewekelijks inzamelen van
PBD minicontainers bij 11.000 aansluitingen in wijken met ruim opgezette tuinen en het verlagen van de inzamelfrequentie van restafval naar 1x per 4 weken bij alle aansluitingen in de laagbouw.
we adviseren dit te combineren met variant A voor het grove restafval. Het
inzamelen van ongescheiden grof restafval aan huis tegen betaling van € 20,per keer. Het inzamelen van takken, bruikbare huisraad en elektr(on)ische apparaten aan huis blijft gratis. Ook blijft in fase 1 het aanbieden van grof restafval op de milieustraat gratis.
Dit scenario combineert het beste de behoeften van de gemeente Dordrecht op
de beleidsdriehoek service/kosten/milieurendement. Het scenario combineert
een goed milieurendement met prima service en een substantiële kostenbesparing. Bovendien wordt de inzamelservice voor plastic verhoogd voor alle inwoners
die aan bronscheiding doen, zowel in de hoogbouw als in de laagbouw. Bij de
laagbouw wijken met grote tuinen wordt er tweewekelijks ingezameld door middel van minicontainers, in alle andere wijken gaat de service omhoog doordat we
vaker komen inzamelen. De ingezamelde hoeveelheid PBD is van goede kwaliteit
en kan goed gebruikt worden voor recycling. Bovendien is dit ook het scenario dat
het meest flexibel is voor aanpassingen in de toekomst, omdat er slechts beperkt
investeringen nodig zijn. Een deel van deze investeringen is al gedaan als gevolg
van de proeven.
Het invoeren van een tarief op de inzameling aan huis van grof ongescheiden afval
levert ook een prikkel op het scheiden van de grove huishoudelijke afvalstromen.
Deze maatregel is in fase 2 noodzakelijk, maar kan vanaf fase 1 een significante
besparing op de afvalstoffenheffing leveren.
8.5.1 Kanttekening
Het voorkeursscenario betekent voor een deel van de stad een continuering van
de inzameling met zakken. Het positieve effect hiervan is dat er een container
minder in de tuin komt te staan. Het betekent echter ook dat er zakken in het
straatbeeld blijven, die opengekrabd of opengepikt kunnen worden en die kunnen
verwaaien.
Door het verhogen van de inzamelfrequentie verwachten we dat de overlast die ontstaat door het al eerder aanbieden van de zakken aan de haken
(fors) zal verminderen. Bij hoogbouw met inpandige containers verminderen we de overlast door daar waar mogelijk inpandige PBD containers te
plaatsen.
Het invoeren van een tarief voor de inzameling van ongescheiden grofvuil
aan huis kan leiden tot ontwijkgedrag, waarbij de hoeveelheid dumpingen
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toeneemt. In het scenario is meegenomen dat er extra inzet nodig is om
deze overlast op te ruimen.
8.5.2 Disclaimer
De verwachte financiële effecten en besparingen zijn berekend op basis van de
uitkomsten van proeven in de gemeente Dordrecht en op basis van de ervaringen
van andere gemeenten in Nederland. De baten zijn grotendeels gebaseerd op het
veranderde gedrag van de inwoners. Met andere woorden; de baten zijn deels afhankelijk van de verandering in het afvalscheidingsgedrag van de inwoners. De effecten van de maatregelen zijn nooit 100% nauwkeurig te ramen, maar worden
gezien de ruime ervaringen met deze maatregelen in Nederland wel realistisch en
haalbaar geacht.

8.6 INTRODUCTIE EENPERSOONS EN MEERPERSOONSTARIEF
Alle huishoudens betalen hetzelfde tarief in de gemeente Dordrecht voor het aanbieden van hun afval, ongeacht hoeveel restafval ze aanbieden en hoe goed ze
hun afval scheiden. In Nederland is dit een minder gebruikt systeem van afvalstoffenheffing. In totaal kennen we vier soorten systemen:
a)
b)
c)
d)

Vast bedrag (zoals in Dordrecht)
Afhankelijk van gezinsgrootte
Afhankelijk van het volume van de container
Een vorm van tariefdifferentiatie naar aanbod

Afhankelijk
van gezinsgrootte

Afhankelijk
van Volume
container

Tariefdifferentiatie
naar aanbod

1

1

17

0

0

2

10

42

3

17

3

6

37

5

26

4

3

44

5

71

5

1

23

2

26

21

163

15

140

stedelijkheid

Vast tatief

In Nederland zijn de gemeenten als volgt verdeeld.

totaal

Tabel 4: Afvalstoffenheffing in Nederland

Het huidige systeem in Dordrecht van een vast tarief, ongeacht de gezinsgrootte,
van de afvalstoffenheffing is inmiddels verouderd. Slechts 21 gemeenten maken
hier nog gebruik van. In stedelijkheidsklasse 1 maakt alleen Dordrecht gebruik van
een vast tarief. De andere gemeenten maken gebruik van het systeem van gezinsgrootte.

1

€ 275,88

17

€ 225,59

€ 299,53

Gemiddeld
tarief

tarief meerpersoons
per jaar

tarief 1 persoon per
jaar

Aantal gemeenten

Aantal gemeenten

1

systeem van gezinsgrootte

Hoogte tarief per jaar

Vast tarief
stedelijkheid

één en meerpersoonstarief

€ 270,66

Tabel 5: Hoogte afvalstoffenheffing sterk stedelijke gemeenten
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Het gemiddeld tarief in deze gemeenten (€ 270,66) ligt dichtbij het Dordtse tarief.
De eenpersoonshuishoudens betalen gemiddeld ongeveer 25% minder afvalstoffenheffing dan de meerpersoonshuishoudens; dit varieert van 6% minder (Maastricht) tot 50% minder (Nijmegen).
Deze stap is ook in Dordrecht snel in te voeren. Op basis van de verwerkingskosten als variabele kosten is een verschil van 15 à 20% tussen eenpersoons en meerpersoonshuishoudens een logische keuze. De gedifferentieerde tarieven kunnen
desgewenst met ingang van 2022 worden ingevoerd. Deze maatregel is voor de
gemeente budgetneutraal. Voor de inwoners betekent het een eerlijkere verdeling tussen de kosten van de inzameling voor alleenstaanden en gezinnen.
Het afrekenen op basis van gezinsgrootte kan worden ingevoerd per 1-1-2022

maatregelenpakket in de
praktijk

8.7 HET MAATREGELENPAKKET IN DE PRAKTIJK
Hieronder werken we voor u uit wat het palet aan maatregelen per afvalstroom
betekent voor de inwoners van de diverse wijken
8.7.1 Verminderen van de service op restafval
Op basis van de resultaten van de proeven in Dordrecht adviseren wij om in fase 1
de volgende maatregelen door te voeren om het aanbieden van ongescheiden
restafval minder aantrekkelijk te maken:
LAAGBOUW

HOOGBOUW

BINNENSTAD

BASIS

Restafval container 1x
per 4 weken

Inpandige container
voor restafval.
Bij bovenwoningen
en flats tot jaren 60
restafval container in
de openbare ruimte.

Wegbrengen naar
een ondergrondse
restafval container in
de openbare ruimte

EIGEN KEUZE

Extra container tegen
betaling
Wegbrengen naar
een ondergrondse
container in de openbare ruimte
Tabel 6: Maatregelen restafval

8.7.1.1 Laagbouw
In de laagbouw wijken verminderen we de service op het restafval door de inzamelfrequentie van restafval te verlagen van 1x per 2 weken naar 1x per 4 weken.
Deze verlaging van de inzamelfrequentie zorgt niet alleen voor een financiële besparing, maar is met name de prikkel dat inwoners hun afval beter gaan scheiden
(anders past het niet in de bak). Deze methode is in andere gemeenten al ingevoerd en zorgt daar voor een besparing van tenminste 20% minder restafval.
In Dordrecht is deze methode in overleg met bewoners getest in het Land van
Valk en de Staart. Dit had voor deze bewoners de voorkeur boven het wegbrengen naar een ondergrondse container (zie voor de uitkomsten bijlage 2).
Indien de inwoners van een woning met een kleine tuin het afval liever wegbrengen naar een ondergrondse container, dan is dit op hun eigen verzoek mogelijk.
Zij krijgen dan een pasje voor minimaal twee bestaande ondergrondse containers
met voldoende capaciteit. Dit kan (met name in Stadspolders, Dubbeldam en Sterrenburg) betekenen dat deze op meer dan 300 meter ligt. Het is niet mogelijk om
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gelijktijdig gebruik te maken van een container èn een pasje. De mogelijkheid om
tegen betaling één of meer extra restafval containers te gebruiken blijft wel bestaan.
Er worden geen ondergrondse containers bijgeplaatst. Pas wanneer er binnen een
gebied meer dan 75 huishoudens een pas aanvragen, die een loopafstand van
meer dan 300 meter tot een bestaande container hebben, bestaat de mogelijkheid tot het plaatsen van een extra ondergrondse container als maatwerk.
De verlaging van de inzamelfrequentie van het restafval in minicontainers in de
laagbouw kan met ingang van 2021 worden ingevoerd
8.7.1.2 Hoogbouw oud (bovenwoningen en flats tot de jaren 60)
De inwoners van veel vooroorlogse buurten met boven- en benedenwoningen en
van flats gebouwd tot de jaren ‘60 zijn aangewezen op collectieve containers voor
restafval. Een deel van de flats uit de jaren ‘50 is of wordt gesloopt in verband met
stadsvernieuwing. Bij de nieuwbouw zullen daar de nieuwe inzamelsystemen komen en zetten we de vrijkomende containers elders in. Bij de resterende buurten
zal een aantal ondergrondse restafvalcontainers worden verplaatst om milieuparkjes te maken en in te zetten voor een andere afvalsoort. De maximale loopafstanden liggen nu vaak tussen de 50 en 100 meter. De loopafstand naar de restafvalcontainers zal daardoor mogelijk groter worden, tot 150 à 300 meter.
De herinrichting van de milieuparkjes in de openbare ruimte wordt afgestemd op
nieuwbouw en sloop projecten.
8.7.1.3 Hoogbouw jong (vanaf jaren 60)
De inwoners van de flats kunnen hun restafval in een verzamelcontainer inpandig
aanbieden. Afhankelijk van de leeftijd van de flats zijn er ook containers voor papier. Sinds het afgelopen decennium zamelen we inpandig gescheiden papier en
PBD in. Samen met de eigenaren en HVC zijn we gestart met de inventarisatie van
de containerruimtes. Daar waar mogelijk worden bestaande restafvalcontainers
omgeruild of aangevuld met containers voor gescheiden grondstoffen. Binnen de
hoogbouw is de grootste uitdaging dat de beschikbare ruimte voor afvalinzameling schaars is.
Woningcorporaties hebben te maken met een enorme toename van het aantal
scootmobielen. Zij vragen aan de gemeente of de containerruimtes gebruikt kunnen worden als stalling voor scootmobielen en de containers in de openbare
ruimte geplaats kunnen worden. De inpandige containerruimtes zijn daarom gezamenlijk geëvalueerd. Een belangrijke conclusie is dat de oudere containerruimtes
door betere verlichting, schilderen en informatie over afvalscheiding sterk verbeteren waardoor het gebruik en de tevredenheid verbetert. Een voordeel is dat de
hoeveelheid restafval per inwoner bij inpandige containerruimtes veel minder is
dan bij ondergrondse containers. Door verbetering van de inpandige scheidingsmogelijkheden kan dit nog verder verbeterd worden. Verplaatsen van de containers naar de openbare ruimte is daarom niet wenselijk. Temeer omdat dat
meestal ten koste gaat van parkeergelegenheid en vaak vervuiling van de openbare ruimte oplevert door afval dat naast de containers wordt gezet. Advies is
juist te kijken naar alternatieve stallingsmogelijkheden voor de scootmobielen.
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In de hoogbouw is er nauwelijks sprake van een vermindering van service op het
restafval. De inzamelfrequentie blijft gelijk. Er worden hooguit een aantal restafval containers verruild voor papier of plastic. Dit betekent dat we in deze panden
met name de nadruk leggen op het makkelijk maken van de gescheiden stromen
en veel moeite steken in communicatie en voorlichting, om zo de inwoners te verleiden het afval gescheiden aan te bieden. In buurten met ondergrondse restafval
containers onderzoeken we of het mogelijk is een pas voor restafval te geven met
inpandige containers voor papier, plastic (PBD) en eventueel bioafval (groente
fruit en tuinafval plus etensresten: gft-e).
De gemeente werkt samen met de eigenaren van appartementencomplexen om
afvalscheiding door te voeren. Waar dit mogelijk is binnen de bestaande structuur
en tegen minimale investeringskosten worden de maatregelen al doorgevoerd.
8.7.1.4 Binnenstad
Voor de inwoners van de binnenstad verandert er in fase 1 vooralsnog niets op
het gebied van restafval. Zij houden net als nu hun pasje voor de ondergrondse
container. Eventuele aanpassingen hangen samen met de mogelijkheden voor betere scheiding van papier en PBD. De mogelijkheden in de openbare ruimte zijn
echter zeer beperkt. Voor het scheiden van bioafval zijn wel mogelijkheden. Voor
PBD is een verbetering op korte termijn het wekelijks ophalen van de zakken.
8.7.2 Verhogen van de service op Bioafval (Tuinafval en Etensresten)
Op basis van proeven in het land adviseren wij om in Dordrecht de volgende
dienstverlening in te voeren en te continueren:
BASIS

LAAGBOUW

HOOGBOUW

BINNENSTAD

Gft container 1x per 2
weken

Inpandige container
voor composteerbaar
afval (op termijn)
Milieuparkjes bij restafval containers
Buurtcompostering of
geen gescheiden inzameling

Gft container in cocon
op de container locaties

ALTERNATIEF
EIGEN KEUZE
MAATREGELEN/
MAATWERK

Extra container gratis
Zomerinzameling
etensresten
Eenmalige uitgifte composteerbare zakken om inwoners laagdrempelig
kennis te laten maken met deze optie
Bewustwordingscampagne etensresten
Tabel 7: Maatregelen Bio-Afval

8.7.2.1 Laagbouw
De basis voor de inzameling van gft-e (Groente-, Fruit-, Tuinafval en Etensresten),
met als nieuwe naam Bioafval, blijft de gft container die elke twee weken geleegd
wordt. Inwoners kunnen gratis (een) extra gft container(s) aanvragen indien één
container niet voldoende is. De inwoners kunnen er ook voor kiezen om het tuinafval gratis naar de milieustraat te brengen.
8.7.2.2 Hoogbouw oud (bovenwoningen en flats tot jaren 60)
Bij de oude hoogbouw zijn er op dit moment alleen in de pilots mogelijkheden om
het composteerbaar bioafval te scheiden. De benedenwoningen hebben wel een
bak voor gft-e. Voor het bioafval en etensresten van de overige appartementen
plaatsen we gft-e containers in de te maken milieuparkjes voor afvalscheiding.
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8.7.2.3 Hoogbouw jong (vanaf jaren 60)
Bij inpandige containerruimtes is slechts bij enkele flats de mogelijkheid om het
composteerbaar afval te scheiden. Daar is de gft-e container geplaatst op verzoek
van de VVE. Voor de etensresten van de overige flats onderzoeken we de beste
mogelijkheid om een gft-e container te plaatsen, binnen (bij voorkeur gekoeld)
dan wel buiten.
8.7.2.4 Binnenstad
De historische binnenstad is gekenmerkt door een hoge bebouwingsdichtheid,
concurrentie om de beperkte openbare ruimte en de tuinen zijn vaak alleen door
het huis bereikbaar. Bij de scheidingspilot in de Binnenstad is op basis van de tussenevaluatie gekozen voor de collectieve gft-e container naast de restafval container. Deze zullen we ook bij andere restafvalcontainers in de Binnenstad plaatsen.
De maatregelen voor de hoogbouw en de binnenstad zijn afhankelijk van de beschikbare investeringsruimte. We nemen een planning en een raming op in het
implementatieplan.
8.7.2.5 Bewustwording
In de communicatiecampagne voor het nieuwe grondstoffenplan heeft composteerbaar afval een prominente plek. We geven aan waarom het belangrijk is om
dit afval te scheiden, wat wel en niet in de bak mag en wat er met de gescheiden
etensresten wordt gedaan en gemaakt. Ook geven we tips voor het voorkomen
van geuroverlast en het voorkomen van voedselverspilling, waarbij we oog hebben voor het feit dat er in verschillende culturen anders wordt gedacht over het
verspillen van voedsel.
Communicatie over nut en noodzaak van het scheiden van bioafval maakt permanent onderdeel uit van onze voorlichting.
In 2021 communiceren we extra over alle onderdelen van het grondstoffenplan.
8.7.2.6 Optioneel: De uitgifte van hulpmiddelen
Uit de evaluatie van de landelijke pilot afvalscheiding in de hoogbouw (Bijlage 3)
blijkt dat het gebruik van hulpmiddelen in de keuken de overlast van vliegen en
maden in keuken en in de gft-e container aanzienlijk vermindert. Deze bakken en
zakken kunnen inwoners ook nu al kopen in elke supermarkt en bijvoorbeeld bij
de Action. Toch is het gebruik van bijvoorbeeld composteerbare zakken tot nu toe
minimaal. De reden hiervoor is waarschijnlijk onbekendheid. In andere gemeenten worden succesvol proeven gedaan met een eenmalige uitgifte van deze bakjes
en zakken, zodat inwoners deze laagdrempelig kunnen uitproberen.
Het verwachte effect van de maatregel is vooraf niet goed te voorspellen. De uitkomsten van de experimenten in andere gemeenten zijn niet een-op-een vergelijkbaar met Dordrecht. Hiervoor is aanvullend onderzoek nodig.
Voorstel is om in 2021 het effect van het inzetten van hulpmiddelen voor de gemeente Dordrecht te testen in 5 appartementencomplexen.
8.7.2.7 Optioneel: Het instellen van een zomerinzameling voor gft (laagbouw)
In de zomermaanden (half juni tot en met half september) ervaren inwoners de
meeste overlast van de etensresten. In de warmste maanden is de stank groter en
trekt de bak vliegen aan, waardoor er in de bak maden ontstaan. Tegelijk is dit
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juist het moment, dat inwoners graag in de tuin werken en willen zitten. Door in
deze weken de container wekelijks te legen wordt de overlast tot een minimum
beperkt.
Deze maatregel wordt als een hoge service ervaren maar wordt gezien het de financiële taakstelling op dit moment onhaalbaar geacht. De bijkomende kosten
voor de zomerinzameling van GFT-E in de laagbouw bedragen ca € 100.000
8.7.3 Verhogen van de service op Plastic Verpakkingen, Blik en Drinkpakken (PBD)
Op basis van de resultaten van de proeven in Dordrecht adviseren wij om in fase 1
de volgende maatregelen door te voeren:
LAAGBOUW
BASIS

2 opties:
1. Wekelijkse zakkeninzameling bij
15.000 aansluitingen
2. Elke twee weken
inzameling van minicontainers bij
11.000 aansluitingen

HOOGBOUW

BINNENSTAD

Wekelijkse zakkeninza- Wekelijkse zakkeninzameling PBD
meling PBD
Inpandige container
voor PBD en waar mogelijk
milieuparkjes bij restafval containers

Nascheiding van het restafval
Zakkeninzameling PBD

ALTERNATIEF
EIGEN KEUZE
MAATREGELEN/
MAATWERK

Extra container gratis
Wegbrengen naar de Milieustraat
Wegbrengen naar de ondergrondse persen voor PBD
Nvt
Tabel 8: Maatregelen plastic blik en drinkpakken

8.7.3.1 Laagbouw met grote tuinen
De invoering van de vrijwillige minicontainer voor PBD heeft een groot effect op
de inzamelresultaten. De acceptatie van de vrijwillige minicontainer in de buurten
met grotere tuinen is zeer hoog (>85%). De hoeveelheid ingezameld PBD stijgt er
met meer dan 100 % van 10 kilo per inwoner per jaar in 2018 naar ca 20 kilo in
2019 en tussen de 20 en de 25 kilo per inwoner per jaar in 20208.
Heel bijzonder is dat de minicontainer voor PBD ook een positief effect heeft op
de gescheiden inzameling van etensresten. Ook de gescheiden inzameling van
deze stroom stijgt in de pilots met ca 30%. Het aandeel van gft en PBD in het restafval daalt. Het percentage etensresten in het restafval neemt met 5% af, en het
percentage PBD neemt zelfs met meer dan 6% af. Hiermee is de introductie van
een vrijwillige minicontainer voor PBD voor de inzameling van gescheiden grondstoffen een groot succes.
Helaas betekent dit nog niet dat er ook minder restafval wordt ingezameld. Het
lijkt erop dat inwoners de vrijgekomen ruimte in hun bak op dit moment opvullen
met grof afval. Het aandeel van de grove fracties in het restafval stijgt met meer
dan 8%. Bij het onderdeel grof afval (8.5) vindt u de maatregelen die we nemen

Dit is een extrapolatie op basis van de eerste drie maanden. De cijfers voor 2020 zijn echter iets afwijkend van normale jaren, door de invloed van Corona. Dit zorgt ervoor dat de meeste afvalstromen toenemen.
8
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om het grove afval ook in de toekomst op de milieustraat gescheiden in te zamelen.
Een bijkomend voordeel van de inzameling door middel van minicontainers is dat
de overlast van de zakken op straat en zwerfafval door zakken die kapot gaan of
doorzocht worden door vogels en dieren tot het verleden behoren.
Inwoners mogen ook nog steeds gebruik maken van het aanbieden van PBD in
zakken, bijvoorbeeld omdat er geen plek is voor een extra bak. Het aantal inwoners die hier gebruik van maakt in het pilotgebied is zeer minimaal (ca. 30 zakken
per inzamelronde). Op sommige locaties delen buren samen de PBD container.
De containers kunnen in de eerste helft van 2021 worden uitgezet in laagbouw
wijken met grote tuinen bij ca 11.000 aansluitingen. Na verspreiding kan direct
worden aangevangen met de tweewekelijkse inzameling via minicontainers.
8.7.3.2 Laagbouw met kleine tuinen
In de proef in buurten met kleine tuinen kreeg iedereen een bak voor plastic, omdat de PBD-bak daar de rest-bak vervangt. De proefopzet is uiteindelijk aangepast,
omdat een kwart van de inwoners naast de PBD-bak ook de rest-bak wilde houden, vanwege de grotere loopafstanden naar een ondergrondse container.
Voor deze huizen stellen wij als alternatief voor dat de inwoners hun PBD afval in
zakken blijven aanbieden. Dit zorgt dat er voldoende ruimte blijft in de tuinen van
deze buurten. De zakken worden voortaan wel elke week geleegd. Zo wordt er
ook voor deze inwoners een oplossing geboden voor de hoge volumes PBD die bij
goede afvalscheiding ontstaat. Het wekelijks aanbieden zorgt ook voor een vermindering van de overlast van zakken die te vroeg worden aangeboden
8.7.3.3 Hoogbouw oud (bovenwoningen en flats tot jaren 60)
Alle inwoners van de oude hoogbouw mogen hun PBD afval gescheiden aanbieden in zakken. Ook deze inzameling vindt voortaan elke week plaats, zodat ook de
inwoners van de hoogbouw hun plastic voortaan minder lang binnenshuis hoeven
op te slaan.
Bovendien wordt het restafval uit de hoogbouw nagescheiden. Hieruit wordt ca
7,5 kilo per inwoner extra PBD gehaald. In de hoogbouw pilot in Crabbehof zijn
milieuparkjes voor afvalscheiding geplaatst.
8.7.3.4 Hoogbouw jong (vanaf jaren 60)
Bij inpandige containerruimtes hebben steeds meer flats een PBD container. Sinds
afgelopen decennium wordt deze standaard geplaatst.
Samen met woningcorporaties en VVE's zijn we gestart met de inventarisatie van
de oudere flats. Daar waar mogelijk worden aparte PBD containers geplaatst, of
restafvalcontainers geruild voor PBD containers. De containers zijn duidelijk herkenbaar als plasticcontainer, zowel door middel van instructies (tekeningen) en
kleur.
Deze maatregel wordt momenteel al waar mogelijk ingevoerd
8.7.3.5 Binnenstad
Alle inwoners van de historische binnenstad mogen hun PBD afval gescheiden
aanbieden in zakken. Ook deze inzameling vindt voortaan elke week plaats, zodat
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ook de inwoners van de hoogbouw hun plastic voortaan minder lang binnenshuis
hoeven op te slaan. Aanvullend wordt het restafval uit de binnenstad nagescheiden.
De zakken kunnen ook worden aangeboden op de milieustraat en in de ondergrondse perscontainer voor PBD in de Cornelis de Wittstraat. We onderzoeken of
het mogelijk is om in of bij de Binnenstad meer containers voor PBD te plaatsen.
De perscontainer is in 2020 geplaatst.

De verhoging van de inzamelfrequentie van de zakken voor de hoogbouw wijken
en voor de laagbouw buurten zonder PBD container kan met ingang van 2021
worden ingevoerd voor alle inwoners van Dordrecht. De inwoners van de gebieden met de grote tuinen kunnen totdat zij een container krijgen gebruik maken
van de wekelijkse inzameling van de zakken.
8.7.4

Continueren en op sommige punten optimaliseren van de service op Oud
papier en karton, Glas en Textiel
LAAGBOUW
HOOGBOUW
BINNENSTAD
Oud papier en karton

BASIS

Vrijwillige papier contai- Inpandige containers of Losse aanbieding papier
ner 1x per 4 weken
losse aanbieding papier
Milieuparkjes bij restafval containers
Extra container gratis

EIGEN KEUZE

Wegbrengen naar de Milieustraat

Glas en Textiel
BASIS

EIGEN KEUZE

verzamelcontainers in verzamelcontainers in verzamelcontainers in
de wijk en bij winkelde wijk en bij winkelde wijk en bij winkelcentra;
centra;
centra;
textielronde aan huis
textielronde aan huis
textielronde aan huis
Wegbrengen naar de Milieustraat of Kringloopbedrijf (textiel)
Tabel 9: Maatregelen oud papier, glas en textiel

In hoofdstuk 7 zagen we dat inwoners vaak heel goed weten dat deze afvalstromen gescheiden moeten worden en ook nauwelijks problemen hebben met het
herkennen van de afvalstromen.
Het aantal glas- en textielcontainers wordt momenteel geoptimaliseerd en is voldoende. De containers staan op de meest geschikte locaties (veelal aan buurtontsluitingswegen en bij winkelcentra). Voor textiel worden nog 3 huis-aan-huis inzamelingen georganiseerd9. Er zijn slechts beperkt verbetermogelijkheden beschikbaar voor deze stromen.
Een betere afvalscheiding op deze stromen zal met name ontstaan door het versoberen van de dienstverlening op het restafval (zie 9.1).

9

Opnieuw & Co heeft aangegeven hier op termijn mee te willen stoppen
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Voor het oud papier en karton kan met name in de hoogbouw en in de binnenstad
nog een verhoging van de service worden bereikt.
In de oude hoogbouw worden waar mogelijk mini-milieustraatjes geplaatst inclusief containers voor papier, zodat inwoners het papier niet in hun eigen flat hoeven op te slaan tot het inzamelmoment. In verband met de kosten en geschiktheid
voor kartonnen dozen gaan we uit van bovengrondse papier containers.
In de nieuwere hoogbouw worden, waar dit nog niet het geval is, zoveel mogelijk
inpandige containers voor papier toegevoegd, zodat inwoners het papier niet in
hun eigen flat hoeven op te slaan tot het inzamelmoment. Een mogelijk alternatief voor locaties waar onvoldoende plek is voor een papier container, is het plaatsen van een papier container en een PBD container en voor het restafval gebruik
laten maken van een (bestaande) ondergrondse restafval container op afstand.
De inpandige containers voor papier worden waar mogelijk, deels al ingevoerd.
De milieuparkjes worden op basis van beschikbaar budget gefaseerd ingevoerd in
de periode 2020-2025
8.7.5

Grof afval
LAAGBOUW

BASIS
EIGEN KEUZE
MAATWERK

HOOGBOUW

BINNENSTAD

Wegbrengen naar de milieustraat
Een grofvuil afspraak maken
Tabel 10: Maatregelen grof afval

De milieustraat in Dordrecht is zes dagen per week de hele dag open en het afval
kan gratis gebracht worden. Inwoners die niet in staat zijn om het afval zelf weg te
brengen kunnen het grofvuil op afspraak laten ophalen.
Ondanks deze service zijn er vormen van ontwijkgedrag. Inwoners bieden hout,
meubels, matrassen, banden, dozen en elektrische apparaten aan als bijplaatsingen naast de containers in de openbare ruimte of containerruimte. Ook doet men
dit grofvuil in de restafval containers als dat mogelijk is.
8.7.5.1 Laagbouw
Het aanbieden van grof afval in de restafval container wordt lastiger gemaakt als
de restafval container voortaan maar 1x per 4 weken wordt ingezameld. Dat zorgt
er voor dat er minder vrije plek over is in de container. Via communicatie stimuleren we het brengen naar de milieustraat of andere inleverpunten.
8.7.5.2 Hoogbouw
De bijplaatsingen bij inpandige containers pakken we samen met de woningcorporaties en andere partners in de wijk aan. Samen met de beheerder van het pand
implementeren we een communicatiecampagne voor bewoners die zich richt op
de twee grote verhuismomenten (sleutel uitgifte en sleutel inname). Inwoners
krijgen een duidelijke (meertalige) lijst met spelregels voor grof afval.
8.7.5.3 Bijplaatsingen bij ondergrondse containers in de openbare ruimte
Deze worden behandeld onder hoofdstuk 10.3
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8.7.5.4 Financiële besparing op het ophalen van grof afval aan huis
Om een deel van het tekort op de bestaande begroting te dichten kan er een financiële prikkel worden doorgevoerd op het laten ophalen van grof afval. Effectief
betekent dit:
•
•
•
•

Ophalen grof restafval aan huis door HVC tegen betaling van € 20,- per
afspraak (maximaal 1 kuub per afspraak)
Ophalen takken en elektr(on)ische apparaten aan huis gratis.
Ophalen aan huis van bruikbare huisraad door het kringloopbedrijf
blijft gratis.
Het wegbrengen van grof afval naar de milieustraat blijft gratis.

De verwachting op basis van ervaringen in de buurgemeente is dat hierdoor de
hoeveelheid grofvuil afspraken aan huis fors afneemt en de hoeveelheid bezoekers op de milieustraat toeneemt. Deze maatregel zorgt voor een financiële besparing van ruim € 200.000.
Daarnaast kent de maatregel ook een hoger milieurendement. Bij het ophalen aan
huis wordt het afval ongesorteerd ingezameld en in een kraakwagen geperst. Achteraf zijn de mogelijkheden tot afvalscheiding minimaal. Het alternatief voor de
inzameling aan huis is de inzameling op de milieustraat. Hier worden alle grove
grondstoffen wèl zoveel als mogelijk gescheiden aangeboden.
Deze maatregel is noodzakelijk bij de invoering van een tariefprikkel (zie hoofdstuk 12.2.2). Gezien de hoogte van de taakstelling op de afvalstoffenbegroting kan
de gemeente er ook voor kiezen om deze maatregel al eerder in te voeren.
Ophalen Grof afval tegen betaling is een maatregel die bijdraagt aan het beheersbaar maken van de kosten en kan vanaf 2021 worden ingevoerd
8.7.6 Maatwerk: Luiers en incontinentiemateriaal
De versobering van de inzamelfrequentie van restafval sluit minder goed aan bij
de behoeften van inwoners die heel veel luiers of incontinentiemateriaal hebben.
Voor deze inwoners zetten we maatwerk in.
Zoals we in Hoofdstuk 07.6 al zagen heeft de gemeente Dordrecht nog geen mogelijkheid om de luiers te recyclen. In afwachting van deze recyclecapaciteit stellen we voor om de volgende opties voor luiers en incontinentiemateriaal alvast in
te richten:
a) Het plaatsen van een aantal luiercontainers in de wijken, bij voorkeur in
de omgeving van verzorgingshuizen of baby-opvang.
b) De mogelijkheid om de luiers weg te brengen naar een bestaande restafval container.
De oplossingen zullen we als maatwerk in samenspraak met de betrokkenen implementeren. Naast deze alternatieven kunnen inwoners in de laagbouw uiteraard ook een extra restafval container gebruiken (tegen betaling).
De luiercontainers worden in de eerste helft van 2021 geplaatst.
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Neveneffecten

10 NEVENEFFECTEN
Alle veranderingen die we doorvoeren in het grondstoffenbeleid gaan ook gepaard met neveneffecten. In dit hoofdstuk gaan we nader in op weerstand en hoe
zich dit kan uiten in ongewenste neveneffecten.

weerstand

10.1 WEERSTAND
Alle veranderingen zorgen voor weerstand
Het is belangrijk dat we weerstand op de juiste manier duiden en er op een goede
pragmatische manier mee om te gaan.
a) Weerstand betekent niet dat iedereen tégen verandering is. Dat zou impliceren dat je ofwel moet stoppen met veranderen ofwel alle weerstand
moet verwijderen en het liefst zo snel mogelijk. Acties die erop gericht zijn
om snel weerstand te verwijderen kunnen vaak juist voor extra weerstand
zorgen. In het grondstoffenplan proberen we juist met name weerstand
te verminderen door een aantal keuzes aan inwoners zelf voor te leggen,
zodat we waar mogelijk op maat kunnen kiezen voor hun eigen systeem,
zonder het doel van een trendbreuk in afvalscheiding uit het oog te verliezen.
b) Een tweede gevaar schuilt in het woord ‘tegen’. Dat suggereert dat je tijdens veranderingen met voor- en tegenstanders van doen hebt. Er zijn
daarentegen met name heel veel verschillende persoonlijke omstandigheden. Het is niet mogelijk om op een betaalbare wijze voor iedereen een
ideaal systeem in te richten, maar door slimme keuzes aan te bieden (samen doen met een plastic container, de keuze voor wegbrengen of 1x 4
weken inzamelen van restafval, maatwerk voor luiers etc.) kunnen we wel
een goed palet aanbieden.
c) Weerstand hoeft niet altijd opgelost te worden. Veranderen gaat gepaard
met weerstand, dat is een gegeven. We moeten ons vooral richten op
welke wijze we met deze weerstand omgaan. Via de afvalcoaches kunnen
we waar nodig persoonlijk met de inwoners in gesprek gaan.
In het voorgaande hoofdstuk hebben we vooral beschreven welke keuzes inwoners zelf kunnen maken om hun eigen situatie te beïnvloeden. In dit hoofdstuk
staat centraal wat we doen als inwoners desondanks keuzes maken die het
nieuwe systeem minder effectief maken.

vervuiling grondstoffen

10.2 VERVUILING VAN DE GRONDSTOFFEN
Het gescheiden inzamelen van grondstoffen heeft weinig zin, als deze grondstoffen niet kunnen worden gerecycled omdat ze te veel vervuild zijn. Toch merken
we in Nederland helaas dat er steeds meer situaties ontstaan dat een kleine groep
inwoners bewust ervoor kiest om een recyclestroom ongeschikt te maken voor recycling (onder door andere luiers of restafval bij het textiel, plastic bij het gft, restafval in het plastic).
We pakken dit op diverse manieren aan:
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1) Communicatie/informatie voor inwoners en lesprogramma’s op scholen over
het hoe en waarom van gescheiden stromen. Hierin staat centraal wat we
met de gescheiden stroom doen, wat we ervan maken, wat vervuiling is en
welke effect vervuiling heeft en wat inwoners kunnen doen om de gescheiden
stromen zo schoon mogelijk te houden.
2) Het onder de aandacht brengen van de HVC-app. Hierin is opgenomen welk
afval in welke bak moet.
3) Topic-campagnes over aparte afvalstromen; bijvoorbeeld de campagne “glas
in het bakkie”, waarin we inwoners uitleggen dat glas mag worden weggegooid met deksels, kurken en restjes.
4) De inzamelmiddelen worden afgestemd op het afval dat erin moet. De glasbakken kennen bijvoorbeeld een ronde inzamelworp, die niet geschikt is voor
ovenschalen en spiegels. Bij elk inzamelmiddel wordt goed afgewogen waar
de balans zit tussen gemak voor de inwoner en het zo schoon mogelijk houden van de afvalstromen
5) Gesprekken met afvalcoaches. Deze coaches zijn erop getraind om inwoners
te begeleiden bij hun keuzes over afvalscheiding
6) Nasortering bij de overslaglocatie/verwerker. In het geval dat de vervuiling
makkelijk te isoleren is, dan kan deze er op de overslaglocatie/bij de verwerker handmatig uitgehaald worden.
Aan al deze acties zijn wel extra kosten verbonden.

dumpingen en
bijplaatsingen

10.3 DUMPINGEN EN BIJPLAATSINGEN
Bij dumpingen en bijplaatsingen plaatsen inwoners afval in de openbare ruimte. In
geval van een dumping is dit doorgaans een afgelegen anonieme plek in het plantsoen of afgelegen terrein. In het buitengebied komen we geregeld wietafval tegen. Bijplaatsingen vinden we bij de ondergrondse containers. In geval van de bijplaatsingen gaat het vaak over ‘bijna goed’ gedrag. Het zijn inwoners die weten
dat karton of een zak met plastic niet IN de ondergrondse container mag, maar
die niet de juiste stap nemen om het karton met het oud papier mee te geven, of
de plasticzak naar de ondergrondse inzamelpers of te wachten op de inzameldag.
Grofvuil wordt naast de container gezet om het op te laten halen. Dit is op diverse
plekken zo gewoon dat niet de moeite genomen wordt om een afspraak te maken. Ook gebrek aan vervoer en opslagmogelijkheid speelt en rol.
Veel storingen ontstaan doordat een te volle zak in de trommel gepropt wordt.
Deze valt dan niet naar beneden, waarna een storingsmonteur de zak uit de trommel moet verwijderen. Tot die tijd is men aangewezen op de reserve-container.
Sommige bijplaatsingen ontstaan ook door misverstanden. Niet alle inwoners die
hun pasje vergeten zijn als ze bij de restafval container komen nemen hun zak
mee terug naar huis. Regelmatig zetten ze hun zak dan naast de container. De volgende persoon die bij de container komt, kan hierdoor de foutieve conclusie trekken dat de container vol is, of in storing en de zak erbij zetten.
Zodra we afval aantreffen ruimen we dit altijd op. Het vervelende van een dumping en een bijplaatsing is dat de overlast immers altijd terecht komt bij iemand
anders dan diegene die de dumping of bijplaatsing deed. Hiervoor zetten we het
crashteam in.
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We kijken daarnaast met Handhaving of we het afval kunnen herleiden naar de
dader.
Sommige locaties kunnen we ook met inrichting minder anoniem maken. Door
verlichting of andere vormen van begroeiing. Minder anoniem zorgt vaak voor
minder overlast. Bij enkele ondergrondse containers zetten we actief de inrichting
in (bloemenmatjes) om inwoners ervan te overtuigen om geen bijplaatsingen
naast de container te doen.
Dumpingen en bijplaatsingen zijn helaas een groeiend probleem. Dit is in heel Nederland het geval en heeft nauwelijks iets van doen met de keuzes die gemaakt
worden in het inzamelsysteem. Sterker nog, in gemeenten zonder belemmeringen
(geen diftar, geen pasjes) is de omvang en de toename van het probleem forser
dan in gemeenten met inzamelkeuzes. De gemeente moet er wel rekening mee
houden dat deze dumpingen (tijdelijk) kunnen toenemen door de keuzes in het
beleidsplan. Met name de keuze voor het al dan niet doorvoeren van een betaalde service voor grof afval aan huis zal hierop effect kunnen hebben. Het is dan
ook belangrijk om op dat moment de handhavingscapaciteit hierop aan te passen
Met het lopende traject "gedragsverandering bijplaatsingen" onderzoeken we hoe
de bijplaatsingen succesvol teruggedrongen kunnen worden. Doel is het aantal
bijplaatsingen met 25% terug te dringen.
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Flankerende
maatregelen
communicatie

11 FLANKERENDE MAATREGELEN
11.1 COMMUNICATIE
Samen met de communicatie-afdelingen van HVC en de communicatiespecialisten
en gedragsexperts van de gemeente Dordrecht stellen we een communicatieplan
op om alle veranderingen te begeleiden. Binnen dit communicatieplan worden
minimaal de volgende onderdelen opgenomen:
11.1.1





Programma Veranderingen afvalscheiding
Website
Social media
Folder aan huis (heel Dordrecht) Hoe en waarom, wat verandert er wanneer
Inzet afval coaches

Het communicatieplan wordt opgesteld naar aanleiding van de gemaakte keuzes
in het grondstoffenplan en wordt in Q2 2021 ter besluitvorming in het college
aangeboden.

afvalvrije scholen

11.2 AFVALVRIJE SCHOLEN, OPTIE AFVALVRIJE VERENIGINGEN
De gemeente Dordrecht stelt er prijs op dat afvalscheiding onderdeel wordt van
het school-curriculum. Samen met Duurzaamheidscentrum Weizigt werkt de gemeente aan een volledig educatief programma waarbij scholen niet alleen een
lesprogramma krijgen aangeboden maar ook de mogelijkheid hebben om alle afvalstromen net zoals thuis op de locatie te scheiden.
Scholen hebben voor de inzameling van papier, karton en restafval contracten
met commerciële inzamelbedrijven.
De gescheiden inzameling van de stromen PBD en bioafval bij scholen wordt nog
niet aangeboden door de markt. De gemeente Dordrecht ziet met name in deze
twee stromen het enorme educatieve potentieel. De kinderen leren op school het
afval te scheiden zoals we dat ook bij hen thuis verwachten. Daarom is in 2018
met HVC en Weizigt het project "afvalvrije school" gestart. Bij scholen die zich
aanmelden haalt HVC hun bioafval en PBD afval in samen met het huishoudelijk
afval. Weizigt zorgt voor de educatie over (gescheiden) afval en duurzaamheid.

bedrijfsafval

11.3 BEDRIJFSAFVAL
De gemeente Dordrecht heeft een wettelijke zorgplicht voor de afvalinzameling
van de inwoners thuis en heeft hiervoor huisvuilcontainers geplaatst. Voor bedrijven geldt deze zorgplicht niet. Bedrijven, organisaties en verenigingen zijn aangewezen op private contracten voor de inzameling van hun afval. Zij moeten de inzamelmiddelen opslaan op de eigen locatie. Ze mogen alleen op het inzamelmoment het inzamelmiddel aanbieden in de openbare ruimte.
Veel bedrijven die relatief weinig afval hebben liften graag mee met de inzameling
van het huishoudelijk afval en hebben geen inzamelcontract met een commerciele inzamelaar. Vanwege de kosten die hiermee gemoeid zijn, heeft de gemeente
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de Verordening Reinigingsrecht. Bedrijven die geen inzamelcontract hebben, betalen reinigingsrecht om hun afval bij het huisvuil te mogen doen. Bedrijven zonder inzamelcontract die nauwelijks of geen afval hebben kunnen vrijstelling krijgen voor het reinigingsrecht. Op basis van de Verordening Reinigingsrecht kunnen
maximaal 15 zakken restafval per week worden aangeboden (hoogste staffel). Op
verzoek van een aantal bedrijven met meer afval, bieden we sinds dit jaar ook de
mogelijkheid om tot 15 zakken restafval aan te bieden bij het huisvuil naast een
commercieel contract.

preventie

11.4 PREVENTIE
Het hele grondstoffenplan heeft als inzet om grondstoffen die vrijkomen bij inwoners zo optimaal mogelijk opnieuw te gebruiken. Nog veel fijner voor milieu en
portemonnee van de Dordtse inwoners is het natuurlijk als deze zo min mogelijk
vrijkomen. Deze vorm noemen we preventie en dit is op de ladder van Lansink (de
ladder die we gebruiken om het omgaan met afval te duiden) de hoogst haalbare
trede.
Preventie wordt uitgevoerd door de inwoners zelf. Waar mogelijk ondersteunt de
gemeente initiatieven met hulpmiddelen, informatie of initiatieven om zaken samen op te pakken. Ook HVC speelt ondersteunt de inwoners met preventie. Een
groot deel van de hieronder genoemde hulpmiddelen kan de inwoner bestellen in
de webshop van HVC.
11.4.1 Oud papier: NEE – NEE sticker en JA-JA sticker
In Nederland kennen we al heel lang de NEE-NEE en de NEE-JA sticker voor oud
papier. Inwoners kunnen deze sticker gratis op het stadskantoor ophalen, of online tegen betaling bestellen op diverse websites. Als ze de sticker op hun brievenbus plakken mogen de reclamedrukwerk bezorgers niet langer ongeadresseerd
drukwerk op dat adres bezorgen. Gemiddeld scheelt dit ca. 35 kilo papier per huishouden per jaar.
In een aantal grote gemeenten loopt momenteel een experiment om dit OPT-out
systeem om te buigen naar een OPT-in systeem. In deze gemeenten is het verboden om ongeadresseerd reclamedrukwerk te bezorgen tenzij de inwoner expliciet
aangeeft dat hij er prijs op stelt door middel van een JA-JA sticker. De rechter
heeft zich positief uitgesproken over de rechtsgeldigheid van deze sticker. De folderbranche is hiertegen in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. De gemeente Dordrecht volgt deze rechtszaak en zal aan de hand van het oordeel van de Hoge
Raad haar beleid hierop aanpassen.
11.4.2 Voedselverspilling en thuiscomposteren
Inwoners kunnen er zelf ook voor zorgen dat er minder bioafval in de cyclus terecht komt. De eerste manier is gericht op het voorkomen van voedselafval. Door
gerichter in te kopen, afgepast te koken en kliekjes te gebruiken kan er veel gedaan worden om de hoeveelheid bioafval terug te dringen.
De laatste jaren zien we een groei in de hulpmiddelen ter voorkoming van voedselverspilling. Er zijn meer mogelijkheden om kleine hoeveelheden in te kopen,
het voedingscentrum geeft bewaaradviezen en verstrekt gratis eetmaatjes die
helpen om de juiste portie rijst en pasta te koken en steeds meer kookboeken
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richten zich op koken met kliekjes. Er zijn diverse apps om overgebleven maaltijden te delen. De app ‘too good to go’ geeft particulieren zelfs de mogelijkheid om
overgebleven of onverkocht eten van hotels, winkels en restaurants tegen een
kleine vergoeding op te halen om zo ook daar de verspilling tegen te gaan.
De tweede manier die inwoners hebben om te zorgen dat er geen of minder bioafval in de cyclus terecht komt is het thuiscomposteren. Dit kan door middel van
een composthoop, een compostton of een bokashi systeem, al gelang naar de
voorkeur van de inwoners. Natuurlijk maakt de gemeente via HVC van het bioafval ook groene energie en compost. Het voordeel om dit thuis op de eigen locatie
te doen, is dat hiermee de logistieke beweging wordt voorkomen. De duurzaamheidscirkel sluit zich direct en het bioafval kan direct ingezet worden ter verrijking
van de eigen tuin.
In groter verband ondersteunt de gemeente initiatieven van groene scholen en
buurttuinen. In deze grotere omstandigheden is er ook plek voor initiatieven als
grote wormenhotels.
11.4.3 Oude kapotte spullen: Repaircafé
Een kapotte spijkerbroek of koffiezetapparaat hoeft niet direct te worden vervangen. Als het gerepareerd wordt, kan het vaak nog een ronde mee. Door gebrek
aan kennis en kunde zijn we echter vaak niet meer in staat om deze spullen zelf te
repareren. In de gemeente Dordrecht kunnen inwoners hiervoor maandelijks terecht bij het repaircafé.
Het repaircafé is een initiatief van inwoners voor inwoners waar hobbyisten en
specialisten helpen om oude spullen te repareren en zo van een tweede leven te
voorzien. Het is (buiten de coronaperiode om) 1x per maand geopende op de zaterdag. Degene met een klus en twee linkerhanden zorgt voor de koffie.
11.4.4 Oude herbruikbare spullen: Kringloopbedrijf Opnieuw & Co
Het Kringloopbedrijf Opnieuw & Co zorgt er voor dat afgedankte spullen die nog
bruikbaar zijn via de kringloopwinkel een nieuwe eigenaar krijgen. In de werkplaats kunnen bijvoorbeeld fietsen en meubels ook opgeknapt worden. Op de milieustraat staat ook een kringloopcontainer, zodat een deel van het afval dat naar
de milieustaat gebracht wordt weer een nieuwe gebruiker krijgt.
Naast het Kringloopbedrijf zijn er ook diverse bedrijven die handelen in tweedehands goederen, kleding of boeken.
11.4.5 Weggeef en Ruilgroepen
Spullen waar inwoners wel op uitgekeken zijn, kunnen bij een ander nog prima
van pas komen. Dit is het uitgangspunt van populaire verkoopsites als Marktplaats, Autoscout en Vinted. Steeds vaker zien we op sociale media echter ook
weggeefhoeken en ruilgroepen. Inwoners kunnen gratis gebruikte spullen komen
ophalen of ruilen. Ook dit is een manier om de levensduur van spullen te verlengen, waardoor er minder afval wordt aangeboden.
Dordrecht kent ook enkele organisaties actief zijn om nog bruikbare afgedankte
spullen terecht te laten komen bij mensen die te weinig geld hebben om ze aan te
kunnen schaffen.
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Bij Lets Dordrecht kunnen via een puntensysteem naast spullen ook diensten worden geruild.

Coaching enhandhaving

11.5 COACHING EN HANDHAVING
De afvalcoaches van HVC hebben tijdens de proeven de inwoners steeds goed begeleid, door de nadruk te leggen op het goede scheidingsgedrag. Ook als inwoners
vragen hadden of tegen problemen aanliepen waren de coaches aanwezig om een
helpende hand te bieden.
Op het moment dat de gemeente overstapt van tweewekelijkse inzameling naar
vierwekelijkse inzameling van het restafval, aangevuld met een betaalde service
voor het ophalen van grofvuil aan huis, is er extra inzet nodig van de coaching en
ook van de handhavers.
De coaches zijn met name aan zet indien inwoners vragen hebben of ergens tegenaan lopen. Ook zullen zij met inwoners in gesprek gaan die herhaaldelijk hun
gft- en plasticcontainer vervuilen met restafval.
De handhavers richten zich met name op bijplaatsingen bij de ondergrondse containers en dumpingen in de openbare ruimte. Ook zijn ze betrokken bij de aanpak
om ervoor te zorgen dat inwoners hun afval alleen op de inzameldag aan de weg
zetten.
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Evaluatie en
Fase 2

12 EVALUATIE EN DOORKIJK NAAR FASE 2: 2026-2030
Tijdens de invoering van de verschillende maatregelen - en in 2023 in het bijzonder - evalueren we de effecten van de genomen maatregelen en bekijken we de
resultaten. Naar verwachting kunnen we met de eerste maatregelen al een forse
verbetering doorvoeren. Het is echter niet de verwachting dat we hiermee in de
buurt van de 30 kilo restafval per inwoner per jaar komen. Hiervoor zijn waarschijnlijk aanvullende maatregelen nodig.
De algehele evaluatie in 2023 zal samen met een nieuw voorstel voor aanvullende
maatregelen in 2024 aan uw raad worden aangeboden.

diftar gemiddelden restafval
(incl grof afval)

percentage tariefprikkel

diftar gemeenten

aantal gemeenten

cijfers 2018
Rijkswaterstaat
kg/inw/jr

niet diftar gemiddelden restafval (incl grof afval)

De maatregel die landelijk het meeste effect heeft en de beste resultaten behaalt,
is het invoeren van een tariefprikkel. Ruim 1/3 van de gemeenten heeft inmiddels
een vorm van tariefprikkel ingevoerd. Bij een tariefprikkel wordt de hoogte van de
afvalstoffenheffing bepaald door het aanbod van het restafval. Met andere woorden, inwoners die hun afval beter scheiden zijn minder geld kwijt dan inwoners
die al hun afval aanbieden als restafval. Gemeenten die een tariefprikkel hebben
ingevoerd zamelen gemiddeld ca. 100 kilo per inwoner per jaar minder restafval
in.

stedelijkheidsklasse 1

17

1

6%

134

262

stedelijkheidsklasse 2

71

18

25%

136

232

stedelijkheidsklasse 3

69

25

36%

130,8

196,2

stedelijkheidsklasse 4

119

64

54%

107,5

200

stedelijkheidsklasse 5

53

26

49%

133,6

275

121

223

totaal gemiddeld

Tabel 11: Tariefprikkel in Nederland

varianten

12.1 TARIEFPRIKKEL VARIANTEN
Er zijn diverse varianten van een tariefprikkel die elk hun eigen voor- en nadelen
hebben.
12.1.1 Volume- Frequentie
Bij dit systeem bepaalt de hoeveelheid aanbiedingen de hoogte van de afvalstoffenheffing. Je betaalt per keer dat je de container aanbiedt. Een grote bak kost
meer dan een kleine bak per aanbieding. Bij een frequentiesysteem ervaart de
burger bij iedere aanbieding een financiële prikkel. Hierdoor zullen inwoners proberen de container zo min mogelijk aan te bieden. Huishoudens maken hierbij
steeds de afweging of het resterende volume voldoende is tot de volgende inzamelbeurt.
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12.1.2 Gewicht
Bij tariefdifferentiatie op basis van gewicht rekent de inwoner het aantal kilo’s
restafval af dat hij aanbiedt. De minicontainers worden vóór en na lediging gewogen. Het verschil van deze twee wegingen, het nettogewicht, wordt geregistreerd
en is de basis voor de afrekening. Van tariefdifferentiatie op basis van gewicht
gaat een duidelijke stimulans uit tot afvalreductie en verbeterde afvalscheiding.
Met name de zware afvalstromen zoals papier, glas, textiel, puin en hout worden
beter gescheiden gehouden.
12.1.3 Gewicht/frequentie:
combinatie van afrekening op gewicht en frequentie. Naast de hoeveelheid afval
stimuleert dit om na te denken over hoe vaak je het afval aanbiedt. Dit biedt gemeenten en inzamelaars logistieke voordelen.
12.1.4 Dure zak
Inwoners kunnen hun restafval dan alleen aanbieden in een officiële, dure zak die
aan te schaffen is bij de gemeente. Hoe minder restafval, hoe minder dure zakken
gekocht en gebruikt hoeven te worden.
12.1.5 Pasgebruik container
Inwoners die hun restafval aanbieden in een (ondergrondse) restafvalcontainer,
betalen op basis van het gebruik van de pas voor de container. Hoe minder restafval, hoe minder vaak de pas gebruikt hoeft te worden. Sommige gemeenten hanteren twee inwerp volumes met een lager tarief voor kleine zakjes.

invoering

12.2 INVOERING VAN EEN TARIEFPRIKKEL
De invoering van een tariefprikkel vraagt een gedegen voorbereiding. De gemeente moet het aanbieden van het restafval kunnen registreren, het aanbieden
van de grondstoffen faciliteren en een koppeling bouwen tussen het registratiesysteem en het pakket waarin de afvalstoffenheffing wordt gefactureerd.
De gemeente Dordrecht heeft bij alle investeringen in het verleden de mogelijkheid open gehouden dat in een later stadium een tariefprikkel zou worden ingevoerd. Hierdoor is een groot deel van de infrastructuur al voorbereid op deze invoering.
12.2.1 Wat is er al gedaan en wat moet er nog worden gedaan
12.2.1.1 Registratie restafval
De gemeente Dordrecht kan momenteel bijna alle aanbiedingen van restafval registreren



Alle restafval-containers zijn voorzien van een chip
Alle ondergrondse containers zijn voorzien van toegangscontrole door
middel van een containerpas

De aanbiedingen in de hoogbouwcomplexen op de inpandige verzamelcontainers
kunnen nog niet geregistreerd worden. Dit is geen belemmering voor de invoering
van een tariefprikkel. In andere gemeenten kent men deze zelfde uitzondering.
Voor deze inwoners wordt een separaat tarief vastgesteld
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12.2.1.2 Faciliteren grondstoffen
Wat betreft de facilitering van de grondstoffen is in de afgelopen jaren een grote
inhaalslag gemaakt. De faciliteiten van de meeste grondstoffen zijn bij de laagbouw op orde. Voor wat betreft PBD wordt in dit grondstoffenplan de extra faciliteit aangeboden van een vrijwillige minicontainer.
Voor wat betreft de inpandige hoogbouw worden momenteel veranderingen aangebracht, waardoor ook voor deze inwoners het aanbieden van gescheiden inzameling makkelijker wordt gemaakt.
Bij de hoogbouw en de historische binnenstad mist meestal nog een voorziening
voor het gescheiden aanbieden van gft-e. Daarvoor wordt in dit grondstoffenplan
de bovengrondse gft-e container bij de restafvalcontainer voorgesteld.
12.2.1.3 Geautomatiseerde link tussen de registratie en de afvalstoffenheffing
Deze link moet nog worden gelegd, ingeregeld en getest. De gebruikelijke doorlooptijd voor een dergelijk traject is ca. 1 jaar. Indien de gemeente de inwoners
daarna ook nog een gewenningstijd wil geven (wel al zien wat de gevolgen zijn,
maar nog op de oude wijze afrekenen) dan moet men rekening houden met een
doorlooptijd van 2 jaar.
12.2.2 Flankerende maatregelen grof restafval op de milieustraat en aan huis
Zodra de gemeente een tariefprikkel voor restafval introduceert moet de tariefstelling van het grove restafval en het fijne restafval op elkaar afgestemd zijn. Indien men het grove afval ‘gratis’ kan blijven aanbieden via het grofvuil aan huis of
via het afvalbrengstation dan zal er daar een grote lekstroom ontstaan, van inwoners die op deze wijze de prikkel willen ontwijken. In het implementatieplan van
fase 2 wordt deze harmonisatie van de beide restafvalstromen opgenomen.
12.2.3 Flankerende maatregelen communicatie
Een belangrijk onderdeel bij de invoering van een tariefprikkel is communicatie
met de inwoners. Tijdig beginnen, regelmatig en duidelijk uitleggen waarom en op
welke manier de tariefprikkel wordt ingevoerd.
De invoering van een tariefprikkel moet daarom begeleid worden door een uitgebreid communicatie- en handhavingstraject.
Een uitgebreide uitwerking van de nog te nemen maatregelen zal worden opgenomen in het implementatievoorstel voor fase 2.

Inwoners en een
tariefprikkel

12.3 HOE ERVAREN INWONERS EEN TARIEFPRIKKEL?
In de afvalinzameling lijkt meestal het mechanisme op te gaan dat [na een gewenningsperiode] de inwoners het systeem verdedigen dat in de eigen gemeente is
ingevoerd.
In 2017 hield de NOS in samenwerking met de regionale omroepen een grote landelijke enquête over de tevredenheid van inwoners over de afvalinzameling in
hun eigen gemeente. Dit onderzoek staaft deze stelling over de tariefprikkel.
In totaal deden meer dan 20.000 inwoners mee. Uit de gemeente Dordrecht kwamen 73 reacties. Zij gaven hun gemeente een 6.55. Het gemiddelde cijfer was een
6,77. De landelijke conclusies van dit onderzoek waren als volgt:
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Nederlanders lijken geen moeite te hebben met het scheiden van plastic, gft en
restafval, maar wel met het wegbrengen van hun huisvuil naar ondergrondse containers. Juist dat laatste is iets wat in steeds meer gemeenten moet. Mensen zijn
over die trend lang niet altijd te spreken, blijkt uit een publieksonderzoek van de
NOS en regionale omroepen.
Burgers die moeten betalen per vuilnisbak, zijn net zo tevreden over het afvalbeleid in hun gemeente als inwoners die een vast bedrag betalen voor de afvalinzameling. Het scheiden zelf lijkt voor de meeste mensen geen probleem. Integendeel: mensen van wie het afval niet gescheiden wordt ingezameld, geven het afvalbeleid in hun gemeente een lager cijfer dan respondenten in gemeenten waar
dat wel gebeurt. (NOS 26-6-2017)
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BIJLAGE 1: DE HUIDIGE SITUATIE

Huidige Situatie

De huidige situatie is het uitgangspunt voor het nieuwe grondstoffenbeleid. De
huidige situatie ziet er als volgt uit.

RESTAFVAL

Restafval

Restafval bestaat uit ongescheiden huishoudelijk afval dat wordt ingezameld in
restafval containers en in de (inpandige en uitpandige) verzamelcontainers. Daarbij komt het grove restafval dat wordt ingezameld met de grof huisvuil inzameling
en dat wordt ingeleverd op de milieustraat bij de containers voor zakken en voor
grof afval.
Het restafval uit de laagbouw gaat direct naar de verbranding. Het restafval dat
wordt ingezameld in de binnenstad en bij hoogbouw in de verzamelcontainers
wordt eerst nagesorteerd (zie hoofdstuk 5). De plastics, blik en drinkpakken worden eruit gehaald. Wat er overblijft gaat alsnog naar de verbranding.
Hoeveelheden in vergelijk
We zien de volgende ontwikkelingen

Restafval (grof en huishoudelijk)
kg/ inw/jr
350
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Grafiek 2: Restafval gemeente Dordrecht in perspectief

1. De hoeveelheid restafval in Dordrecht daalt tussen 2011 en 2019 van 291
kilo naar 247 kilo (15% verbetering). In de periode 2011-2018 dalen de gemiddelde landelijke cijfers van 236 naar 177 kilo restafval per inwoner per
jaar (25% verbetering).
2. De provincie Zuid Holland scoort minder goed dan het landelijke gemiddelde. De gemeente Dordrecht scoort minder goed dan het provinciegemiddelde.
Oktober 2020

Definitief

Gemeente Dordrecht

61

Grondstoffenplan gemeente Dordrecht

3. De daling van de hoeveelheid restafval staat tussen 2013 en 2018 nagenoeg stil. De vergelijkbare gemeenten in stedelijkheidsklasse 1 maken in
deze periode wel een daling door. Hierdoor zakt de gemeente Dordrecht
van een goede presteerder binnen zijn klasse naar een prestatie die lager
ligt dan het gemiddelde.
4. Gemeenten die een financiële prikkel hebben ingevoerd, zamelen doorgaans ongeveer 100 kilo minder restafval per inwoner per jaar in dan gemeenten zonder financiële prikkel
Bij de zeer sterk stedelijke gemeenten is Gouda de topscoorder afvalscheiding. Zij
scoren in 2018 131 kilo restafval per inwoner per jaar (103 kilo fijn en 28 kilo grof
restafval).
Een andere gemeente die weliswaar minder verstedelijkt is, maar wat betreft
hoogbouw percentage en inwoneraantal goed vergelijkbaar is met Dordrecht is de
gemeente Maastricht. Zij scoren nog beter en hebben momenteel 115 kilo restafval per inwoner per jaar (100 kilo huishoudelijk en 15 kilo grof huisvuil).
Beide gemeenten hebben een financiële prikkel ingevoerd.
Samenstelling
De gemeente Dordrecht houdt elk jaar minimaal 2x 5 sorteeranalyses op haar
restafval. Een sorteeranalyse is een manier om de samenstelling van het huishoudelijke afval te bepalen. Op diverse plekken in Dordrecht10 worden er monsters
genomen van het restafval. Deze monsters worden handmatig uitgesorteerd om
te zien hoe het restafval is samengesteld.
11

De sorteeranalyses voor 2019 voor de gemeente Dordrecht laten het volgende
beeld zien:

SAMENSTELLING HUISHOUDELIJK
RESTAFVAL
PBD; 23kg; 11%
GROF; 25kg; 12%
OPK; 20kg; 9%
TEXTIEL; 10kg;
5%
Overig; 30kg;
14%

REST; 40kg; 19%

GLAS; 9kg; 4%
LUIERS; 9kg; 4%
EEA; 2kg; 1%

GFT; 76kg; 35%
Figuur 1011: Sorteeranalyse Restafval gemeente Dordrecht 2019

10

11

Op 10 locaties die allemaal anders van woningtype en inzamelsysteem zijn

EEA: Elekstrische en Elektronische Apparaten

Oktober 2020

Definitief

Gemeente Dordrecht

62

Grondstoffenplan gemeente Dordrecht

1) Het grootste aandeel van het restafval is het composteerbaar afval. Ruim 35%
(ofwel 76 kilo van de 214 kilo per inwoner per jaar) van alles dat in de gemeente Dordrecht in de (eigen of gezamenlijke) restafval bak wordt gegooid
bestaat uit composteerbaar afval. Dit composteerbaar afval hoort in de gft
container.
2) Plastic (23 kilo per inwoner per jaar)) en oud papier (OPK) (20 kilo per inwoner
per jaar) zijn samen nog eens goed voor 20% van het restafval. Dat hoort in de
PBD-bak of -zak en bij de oud papierinzameling.
3) De rest van het herbruikbaar afval bestaat uit grof afval (met name metaal,
hout en hard plastic), elektrische apparaten, luiers, glas en textiel (samen 26%
ofwel 55 kilo per inwoner per jaar). Dit afval kan worden ingeleverd op de milieustraat. Glas en textiel kunnen daarnaast worden aangeboden bij de verzamelcontainers die op centrale punten staan.
4) Slechts 19% van het afval is afval dat niet gerecycled kan worden. Dit komt
neer op ca 40 kilo per inwoner per jaar.
5) De afvalstroom die de inwoners van de gemeente Dordrecht het best scheiden is klein chemisch afval. Hiervan is nauwelijks iets terug te vinden in het
restafval.
Op basis van de sorteeranalyse zien we dat meer dan de helft van het restafval
bestaat uit composteerbaar afval, oud papier en plastic, blik en drinkpakken. Dit
terwijl de meerderheid van de inwoners deze afvalstromen gewoon aan huis kunnen aanbieden. Inwoners kiezen, al dan niet bewust, voor het gemak en/of de gewoonte van hun restafvalbak.

Bioafval

BIOAFVAL: GROENTE-, FRUIT-, TUINAFVAL EN ETENSRESTEN
Bioafval is al het afval dat biologisch afbreekbaar (composteerbaar/vergistbaar) is.
Met andere woorden, al het plantaardig tuinafval en alle groente-, fruit- en etensresten. Dit betekent alle schillenresten die vrijkomen bij de bereiding van eten,
maar ook alle restjes die overblijven na de maaltijd (inclusief botten en graten).
Een derde component die vaak vergeten wordt in deze stroom, is eten dat nooit
bereid wordt, maar rechtstreeks van de koelkast de afvalbak ingaat (verspilling).
Voorheen gebruikte we voor deze afvalstroom de term GFT. Deze term is minder
geschikt, omdat bij het composteerbaar afval ALLE etensresten mogen worden
weggegooid en niet alleen groente en fruit. Daarom spreken we vanaf nu over
groente-, fruit-, tuinafval en etensresten (gft-e) of bioafval. Bioafval is ook de
nieuwe benaming in de wetgeving.
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Hoeveelheden in vergelijk
In totaal heeft de gemeente Dordrecht 56 kilo composteerbaar afval per inwoner
per jaar. Deze bestaat uit 50,5 kilo gft en 5,5 kilo grof tuinafval. We zien de volgende ontwikkelingen:

composteerbaar afval (tuinafval en etensresten)
kg/ inw/jr
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Grafiek 3: GFT gemeente Dordrecht in perspectief

1) De hoeveelheid composteerbaar afval in de gemeente Dordrecht daalt licht
vanaf 2011 van 60 kilo per inwoner per jaar in 2011 naar 56 kilo per inwoner
per jaar in 2019.
2) Landelijk stijgt de hoeveelheid composteerbaar afval juist met bijna 20 kilo
van 130 kilo per inwoner per jaar naar 149 kilo per inwoner per jaar. Deze stijging heeft te maken met het beleid op restafval dat in meerdere gemeenten is
ingezet. Door bijvoorbeeld restafval minder vaak in te zamelen, zijn inwoners
eerder geneigd om hun etensresten bij het gft te gooien dan bij het restafval.
3) Gemeenten die een tariefprikkel hebben ingevoerd halen gemiddeld circa 25
kilo meer composteerbaar afval gescheiden op dan gemeenten die geen financiële prikkel hebben ingevoerd.
Uitkomsten (landelijke) onderzoeken
De meeste gemeenten slagen er prima in om het tuinafval gescheiden in te zamelen. De inzamelrespons is zeer hoog en op het gebied van verwerking zijn er vele
mogelijkheden die naast elkaar kunnen worden ingezet.
Het inzamelen van etensresten blijft sterk achter. Sinds de introductie van de gescheiden inzameling van gft gooien inwoners deze afvalstroom nog grotendeels in
het restafval. Inwoners geven in onderzoeken aan dat dit komt omdat ze de
stroom ‘vies’ vinden; er komen vliegjes en vliegen op af wat zorgt voor maden en
het gaat snel vies ruiken.
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Het inzamelmiddel en de gemiddelde inzamelfrequentie van 26 keer per jaar (1x
per 2 weken) sluit dus prima aan bij de behoefte van de inwoners voor tuinafval.
Het sluit echter minder goed aan bij de behoefte voor etensresten, waardoor de
inwoners die voor het merendeel bij het restafval blijven aanbieden.
Om te komen tot veel minder restafval is de grootste winst te halen met betere
scheiding van etensresten. Daarom worden in het hele land proeven gehouden
die erop gericht zijn om de etensresten uit het restafval te halen. Deze zijn grofweg te verdelen in
1. Proeven in de hoogbouw:
a. Gezamenlijke voorziening bij de hoogbouwlocaties;
b. Een inzamelemmertje en/of composteerbare zakjes in de keukens;
c. Communicatiecampagnes gericht op afvalscheiding in kleine flats.
d. Stimuleren van gewenst gedrag (ook etensresten apart houden).
2. Proeven en inzameling in de laagbouw:
a. Hoogfrequente inzameling ( minimaal 1x per week);
b. Ander inzamelmiddel dan de minicontainer (kleine bakken/ zakken);
c. Zomer (hoog) en winterfrequentie (laag) van inzameling;
d. Was-rondes minicontainers;
e. Uitdelen composteerbare zakken voor gebruik in de minicontainer;
f. Schillenboer en/of buurtvoorziening.
g. Een inzamelemmertje en/of composteerbare zakjes in de keukens;
h. Stimuleren van gewenst gedrag (ook etensresten apart houden).

PBD afval

PBD AFVAL
PBD in de gemeente Dordrecht
kg/inw/jr
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Grafiek 4: PBD in de gemeente Dordrecht
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PAPIER, GLAS EN TEXTIEL
De grondstoffen oud papier/karton, glas en textiel worden in de gemeente Dordrecht gescheiden ingezameld aan huis, of in verzamelcontainers die bij winkelcentra staan.
De ontwikkeling van de afvalstromen is als volgt:

GRONDSTOFFEN DORDRECHT
KG/INW/JR
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Grafiek 5: Ontwikkeling oud papier, glas en textiel

De hoeveelheid oud papier en karton neem gestaag af. Dit is een landelijke trend.
Door de digitalisering en de gratis artikelen van kranten en tijdschriften hebben
deze fors minder abonnees voor de papieren variant. De hoeveelheid brievenpost
is ook afgenomen. De hoeveelheid karton neemt daarentegen toe door de grote
hoeveelheden pakketpost. De hoeveelheid glas per inwoner per jaar blijft nagenoeg gelijk. En de hoeveelheid textiel neemt elk jaar toe.
In vergelijking met de landelijke cijfers scoort de gemeente Dordrecht minder dan
gemiddeld op papier en glas, maar beter dan gemiddeld op textiel. In vergelijking
met de gemeenten in stedelijkheidsklasse 1 scoort de gemeente Dordrecht beter
op alle fronten, behalve op het glas.
Vergelijking
Dordrecht

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

PAPIER

61

57

56

53

54
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49

46

46
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18
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17

17
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16

16

17

5

4

5
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6
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TEXTIEL
Stedelijkheidsklasse 1

Zuid Holland
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PAPIER

46
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39
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19

19
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18

18

18

17
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3

3

3

3

3

4

4

4
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59

56

49

49

48

48

49
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21

21
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19

19

20

19

20
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3

3

3

3

4

4

4

4

PAPIER

72

67

63

62

62

61

60

58
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23

23

23

23

23

23

23

23

4

4

4

TEXTIEL

4

5

5

5

5

Tabel 12: Vergelijk cijfers papier, glas en textiel
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Pilots

BIJLAGE 2 PILOTS
De raad heeft in 2017 (RIS 2063901) in aanloop naar een nieuw grondstoffenplan
besloten tot het uitvoeren van een tweetal afvalproeven.



de plastic inzameling te faciliteren met een facultatieve extra minicontainer;
de minicontainer voor restafval te vervangen door een minicontainer voor
plastic en een toegangspas te verstrekken voor een bestaande ondergrondse container voor restafval12.

De proeven zijn gericht op het ombuigen van het afvalscheidingsgedrag van inwoners. Het doel van de proeven is om in de toekomst minder restafval aan te bieden en meer gescheiden grondstoffen. Naast deze proeven hebben we in Dordrecht nog een aantal andere maatregelen en pilots uitgevoerd.






Succesfactoren
en leermomenten

Nascheiding van restafval bij hoogbouw;
Betere inpandige afvalscheiding bij hoogbouwcomplexen en de historische binnenstad;
Centrale containers voor plastic, blik en drinkpakken bij supermarkten;
Betere afvalscheiding in de openbare ruimte bij hoogbouwcomplexen (RIS
1323489);
Betere afvalscheiding in de openbare ruimte in de binnenstad (RIS
1323489).

SUCCESFACTOREN EN LEERMOMENTEN
Uit de proeven hebben we de volgende succesfactoren gedestilleerd die we gebruikt hebben voor het opstellen van het grondstoffenplan.











De acceptatiegraad van een extra vrijwillige container voor PBD is zeer hoog.
De inzameling met een vierde mincontainer voor plastic zorgt voor betere resultaten op de gescheiden grondstoffen dan de methode van een minicontainer voor plastic en restafval in een ondergrondse verzamelcontainer.
Door betere scheiding komt er ruimte vrij in de restafval container. Zonder
aanvullende maatregelen gaan inwoners deze ruimte opvullen met een andere afvalstroom (met name grof afval en elektrische apparaten).
Een impuls voor afvalscheiding op één stroom (PBD) werkt ook door op de afvalscheiding van andere stromen.
Inwoners reageren beter op een maatregel als ze de mogelijkheid krijgen om
een persoonlijke keuze te maken. Dit zorgt ervoor dat ze zich meer gehoord
en begrepen voelen.
Persoonlijke gesprekken met afvalcoaches worden zeer gewaardeerd.
De maatregelen worden genomen om de hoeveelheid restafval te verminderen, maar dit is in veel gevallen niet duidelijk. Een aanvullende communica-

12

Deze proef is in een deel van het proefgebied op verzoek van de inwoners aangepast. Zij
kiezen of ze gebruik willen maken van de ondergrondse container voor restafval, of dat ze
gebruik willen blijven maken van de minicontainer voor restafval. Deze minicontainer
wordt voorstaan 1x per 4 weken geleegd.
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Extra mini plastic en rest op
afstand

tiecampagne moet gericht zijn op het doel van de maatregelen en de gewenste gedragsverandering (waarom). Niet alleen op de middelen (hoe). Het
is makkelijker om draagvlak te krijgen op het ‘wat’ als we het eens zijn over
het ‘waarom’.
Bij (oudere) inwoners die slecht ter been zijn sluit de methode ‘rest op afstand’ het minst aan. Deze spreken dit zelf vaak niet uit. Het zijn veelal buurtbewoners die het opnemen voor deze mensen. Een ‘inloopspreekuur’ en de
inzet van de afvalcoaches kan nuttig zijn voor deze mensen.

EEN EXTRA MINICONTAINER VS EEN RESTAFVALCONTAINER OP AFSTAND
Beide systemen hebben gemeen dat ze een serviceprikkel op het beter scheiden
van plastic wordt gegeven in de vorm van een minicontainer voor plastic, blik en
drinkpakken. In de proefwijk met een minicontainer blijft verder alles hetzelfde.
In de proefwijk waar de inwoners hun restafval wegbrengen wordt de serviceprikkel op PBD gecombineerd met een maatregel op restafval
Acceptatie minicontainer
De acceptatie van de minicontainer voor plastic is hoog. In de gebieden waar deze
vrijwillig is uitgezet is de acceptatiegraad van de container circa 85%.
Loopafstand ondergrondse container
Bij de start van de proef kwamen er zeer veel klachten uit bepaalde gebieden in
het Land van Valk en de Staart over de loopafstand naar de ondergrondse verzamelcontainers voor restafval. Voor deze inwoners is de proef aangepast. Zij kregen de mogelijkheid om de eigen restafvalcontainer te behouden. Deze container
is gedurende de proefperiode 1x per vier weken geleegd. Ze mochten er ook voor
kiezen om hun restafval naar de ondergrondse container te brengen.
Uit de rest van het proefgebied zijn in het begin 20 klachten binnengekomen van
mensen die minder goed ter been waren. Deze klachten zijn met de klagers in een
persoonlijk gesprek besproken. Later in de proef zijn hier geen extra klachten bijgekomen. Wel geven inwoners aan dat zij de voorkeur hadden gehad om ook te
mogen kiezen of ze hun eigen bak mochten houden, met een inzamelfrequentie
van 1x per vier weken.
Aangeboden hoeveelheden grondstoffen en restafval bij een vierde minicontainer voor plastic
De achtergrond van de uitgevoerde proeven is de gedachte dat een PBD container
niet alleen zorgt voor een vermeerdering van het gescheiden ingezameld PBD,
maar ook voor een impuls op de gescheiden inzameling van GFT en oud papier.
De inzamelresultaten voor 2019 laten de volgende stijging zien op de grondstoffen:

Oktober 2020

Definitief

Gemeente Dordrecht

68

Grondstoffenplan gemeente Dordrecht

Wat gebeurt er met het totaal aangeboden afval bij de vrijwillige extra minicontainer voor plastic?
2019
202013
AFVALSTROOM PROEFGEBIED REFERENPROEFGEBIED REFERENTIE
TIE
PBD
+100%
-4%
+163%
+22%
GFT
+28%
-7%
+37%
+8%
OPK
-7%
-7%
+9%
+9%
Rest
+2%
+1%
Naar verwachting +8%
Tabel 13: Effect minicontainer op gescheiden stromen

We zien dat de PBD container met name invloed heeft op het PBD en op het GFT.
Dit wordt fors beter gescheiden ingeleverd. Op het aanbieden van het oud papier
heeft de PBD container geen noemenswaardig effect. De totale hoeveelheid OPK
neemt al jaren gestaag af. De stijging in 2020 is volledig toe te wijzen aan Corona.
Effectief komt er echter meer restafval tonnage vrij.
Dit komt doordat de inzamelfrequentie van de restafvalcontainer in deze wijk gelijk gebleven is. Inwoner hebben de vrijgekomen ruimte in hun restafval container
door het beter scheiden van PBD en GFT opgevuld met een relatief zware stroom
van grof afval. Dit zien we terug in de sorteeranalyses
Hoeveel van de afvalstroom zit er nog in het restafval?
AFVALSTROOM
PBD
Etensresten
OPK
Grof afval (incl. grof
tuinvuil)

0 meting
15%
23,9%
6.3%
8.6%

2020 meting
8.8%
18,5%
3.9%
19.1%

Tabel 14: Sorteeranalyse proefgebied extra minicontainer

Door de inzamelfrequentie van restafval te verminderen wordt dit opvulgedrag
lastiger, waardoor de hoeveelheid restafval daadwerkelijk afneemt.
Aanbiedingen restzakken in de ondergrondse verzamelcontainers
Bij rest op afstand moeten inwoners hun restafvalzak in een ondergrondse container gooien. In deze proef meten we hoe vaak een zak wordt aangeboden per aansluiting. Dit zegt nog niets over het gemiddeld gewicht dat wordt aangeboden.
Omdat de proefpersonen zijn aangesloten op een bestaande container, is deze informatie hier niet uit te filteren.
Gemiddeld worden er per huisaansluiting 2,4 zakken per week aangeboden. Omgerekend zijn dit gemiddeld 49 zakken per inwoner per jaar. Hier halen we de
doelstelling (30 kilo, of ca. 6 zakken) dus zeker nog niet.

13

2020 Is een lastig vergelijkingsjaar. Door het thuiswerken met Corona, ontwikkelt de
hoeveelheid afval zich a-typisch. Wij stellen daarom voor om de conclusies te betrekken
op 2019
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Hoeveel zakken worden er per aansluiting in pilotgebied 2 per week aangeboden?
0-AAN- <0,5
0,5-1
1-2 ZAK 2-4 ZAK >4 ZAK
BIEDIN- ZAK
ZAK
GEN
1626 aanslui2%
8%
15%
29%
32%
14%
tingen
Tabel 15: Zakken restafval per week bij rest op afstand

Circa 25% van de aansluitingen van pilotgebied 2 biedt per week 1 zak of minder
aan. In dit aanbiedgedrag zien we effecten van een betere afvalscheiding. Ongeveer 14% opent de klep meer dan 4 keer per week. Dit is een combinatie van
echte grootverbruikers en inwoners die kleinere zakjes wegbrengen.
Aangeboden restafval bij een vierde minicontainer voor plastic in combinatie
met 1 keer per vier weken restafval inzamelen
Op verzoek van een aantal inwoners van het Land van Valk en de Staart is de
proef met het wegbrengen van restafvalzakken naar de ondergrondse containers
zodanig aangepast, dat zij hun restafvalbak hebben gehouden, en dat we deze 1x
in de vier weken inzamelen.
In deze proef zien we dat de deelnemers geen probleem ervaren met de verminderde aanbiedfrequentie van het restafval. Van de 100 deelnemers hebben we
het aanbiedgedrag voor de proef en na de proef vergeleken. Toen zij hun containers nog 26 keer per jaar mochten aanbieden was het aanbiedpercentage 77% (
20 keer aan de weg zetten). Nadat de inzamelfrequentie werd versoberd naar 1x
vier weken ging dit aanbiedpercentage niet omhoog, maar juist omlaag naar 70%.
Van de 13 keer dat ze hen konden aanbieden zetten ze de container nog maar 9
keer aan de weg. Het effect op de vermindering van het restafval is in deze subpilot het grootst.
1x 2 weken inzamelen
77% (20 aanbiedingen)

Aanbiedpercentage

1x 4 weken inzamelen
70% (9 aanbiedingen)

Tabel 16: 1x in de vier weken restafval inzamelen

Verschillen gescheiden grondstoffen tussen de proef met de vrijwillige extra minicontainer voor PBD en de proef waar inwoners het restafval moeten wegbrengen naar een Ondergrondse container (ROA)
We zien wel grote verschillen tussen beide proeven bij het aanbieden van de
grondstoffencontainer.

0-AANBIEDINGEN
0-30%
30-50%
50-75%
75-100%
>100%

PBD
4e mini
ROA
4%
12%
13%
32%
11%
19%
18%
21%
53%
17%
0%
0%

GFT
4e mini
6%
34%
17%
17%
23%
4%

ROA
22%
41%
13%
11%
12%
1%

OPK
4e mini
ROA
5%
17%
4%
14%
10%
23%
25%
33%
51%
13%
6%
1%

Tabel 17: vergelijking aanbiedgedrag grondstoffencontainers
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In het gebied van de 4e minicontainers worden de grondstoffencontainers gemiddeld veel vaker aangeboden dan in het gebied waar rest op afstand (ROA) is ingevoerd. Dit verschil is zeer groot bij de 0 aanbiedingen. Deze zijn in het gebied van
ROA enorm. Ca. 12% van de huishoudens biedt in een jaar nooit zijn PBD container aan, 17% nooit zijn papiercontainer en 22% nooit zijn GFT container. We kunnen hieruit concluderen dat er in dit proefgebied van 1626 aansluitingen nog de
nodige families zijn, die al deze stromen aanbieden in het restafval. Het wegbrengen van het afval naar een ondergrondse container op afstand weerhoudt inwoners er niet voldoende van om alle stromen bij elkaar in de zak aan te bieden.
Deze percentages zijn bij het gebied van de vierde minicontainer beduidende lager. Daar zijn juist de percentages veel hoger van de inwoners die hun grondstoffencontainers meer dan 50% van de tijd aan de straat zetten. De PBD container
wordt hier in 71% van de gevallen meer dan de helft van de tijd aangeboden en
de papiercontainers zelfs in 82% van de gevallen. De gescheiden inzameling van
GFT blijft in beide gevallen de grootste achterblijver. Ook hier presteert proef 1
(44% ) beter dan proef 2 (24%), maar hier valt nog veel winst te behalen.

nascheiding

NASCHEIDING IN DE HOOGBOUW
In appartementen in de hoogbouw, waar er weinig ruimte is voor inpandige inzamelmiddelen voor de gescheiden inzameling wordt momenteel het restafval nagescheiden. Deze nascheiding fungeert prima als aanvulling in die panden waar
het scheiden van PBD aan de bron door ruimtegebrek lastig is. Door de bron en
nascheiding in dit gebied te combineren verhogen we de hoeveelheid plastic, blik
en drinkpakken van 10,3 naar 17,9 kilo per inwoner per jaar.
We bieden inwoners van de hoogbouw wel de mogelijkheid om hun PBD brongescheiden aan te bieden. Dit doen we om twee redenen
1) Door het apart houden van plastic, blik en drinkpakken zien inwoners met eigen ogen hoe weinig restafval er over blijft. Er gaat van bronscheiding op plastic een positief effect uit, dat we terugzien in beter scheidingsgedrag in de andere afvalstromen
2) Het product (plastic, blik en drinkpakken) dat uit de nascheiding komt heeft
een lagere verkoopwaarde. Dit komt doordat het door versmering met luier
en bio-afval een lagere kwaliteit heeft, dan wanneer het brongescheiden
wordt ingezameld.

Inpandige afvalscheiding

BETERE INPANDIGE AFVALSCHEIDING BIJ HOOGBOUWCOMPLEXEN
De woningcorporaties hadden lange tijd nauwelijks inpandige mogelijkheden om
hun afval gescheiden aan te bieden. In deze pilot kijken we samen met de woningcorporaties naar de mogelijkheden om inpandig de afvalscheiding te verbeteren.
De woningcorporaties hebben een concurrerend belang. Zij hebben te maken met
een enorm toegenomen hoeveelheid scootmobielen. Zij vragen aan de gemeente
of de containerruimtes gebruikt kunnen worden als stalling voor scootmobielen
en de containers in de openbare ruimte geplaats kunnen worden.
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De inpandige containerruimtes zijn gezamenlijk geëvalueerd. Een belangrijke conclusie is dat met name de oudere containerruimtes door betere verlichting, schilderen en informatie over afvalscheiding sterk verbeteren waardoor het gebruik en
de tevredenheid verbetert.

Kg restafval per inwoner per jaar
300
250
200
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0 meting

meting 1

meting 2

Meting 3

Pilot flats Trivire

Pilot flats Woonbron

Totaal pilots

Gemiddelde hoogbouw Dordt

Figuur 1112: Inzamelresultaten restafval inpandige afvalscheiding

Kg PBD per inwoner per jaar
28,0
8,0
0 meting

meting 1

meting 2

Meting 3

Pilot flats Trivire

Pilot flats Woonbron

Totaal pilots

Gemiddelde hoogbouw Dordt

Figuur 1213: Inzamelresultaten PBD inpandige afvalscheiding





Een groot voordeel van de inpandige huisvuilcontainers is dat is de hoeveelheid restafval per inwoner eenvijfde minder dan bij ondergrondse containers
in de openbare ruimte. Door verbetering van de inpandige scheidingsmogelijkheden kan dit nog verder verbeterd worden.
Verplaatsen van de containers naar de openbare ruimte is niet wenselijk:
 het gaat meestal ten koste van schaarse parkeergelegenheid;
 het zorgt vaak voor vervuiling van de openbare ruimte door afval dat
naast de containers wordt gezet;
 het zorgt voor een slechtere afvalscheiding en meer restafval;

De inpandige containers hebben de afgelopen 60 jaar hun waarde bewezen. Het
advies is daarom juist te kijken naar alternatieve stallingsmogelijkheden voor de
scootmobielen (binnen, op eigen terrein of in de openbare ruimte) en tevens gezamenlijk te kijken naar verbeteringen van de containerruimtes om de tevredenheid van de bewoners te verbeteren, zeker bij de oudere containerruimtes.

Persen voor
plastic

ONDERGRONDSE PERSCONTAINERS VOOR PBD
Op een aantal locaties zijn er in de openbare ruimte perscontainers geplaatst voor
de inzameling van PBD. Alle inwoners van Dordrecht kunnen gebruik maken van
deze containers. Ondanks dat de containers geplaatst zijn op strategische plekken
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in gebieden met veel hoogbouw worden ze nog niet heel intensief gebruikt. De resultaten van de proef leveren geen aanknopingspunten om deze faciliteiten uit te
breiden.

Uitpandige afvalscheiding

MILIEUPARKJES IN DE HOOGBOUW
De proeven in de binnenstad en Crabbehof zijn uitgevoerd en geëvalueerd in 2013
en 2014. (RIS 1323489). Hieronder geven we heel kort de resultaten weer.
De gescheiden aangeboden hoeveelheden gft, oud papieren kunststofverpakkingen in beide proefgebieden is het gescheiden aanbod van gft, papier en kunststofverpakkingen toegenomen. Omgerekend naar de bronscheiding is er bij de huishoudens in de proefgebieden acht procent meer bronscheiding.
Resultaten in kg per inwoner per jaar
GFT
Binnenstad
+49
Crabbehof
+42
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PBD
OPK
Rest
+6
+29
=
+25
+20
=
Tabel 18: Resultaten milieuparkjes in de hoogbouw
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