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Raadsinformatiebrief
Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
In het kader van het Grondstoffenplan 2021-2030 is afgesproken u jaarlijks te informeren over de 
voortgang van de implementatie van de maatregelen en het delen van de behaalde resultaten. 

Wat is de te delen informatie?
1. Doorgevoerde maatregelen uit Grondstoffenplan 
De volgende maatregelen van het Grondstoffenplan Dordrecht 2021-2030 zijn het voorjaar van 
2021 ingevoerd: 

• De zakken met Plastic, Blik en Drinkpakken (PBD) zamelen we wekelijks in.

• Bij de laagbouwwoningen in de wijken Stadspolders en Dubbeldam hebben we circa 8.000 
minicontainers voor PBD uitgezet. De inzameling in deze gebieden gebeurt elke twee 
weken. 

• De zomerinzameling van het GFT afval en etensresten is in de maanden juni-juli en 
augustus wekelijks uitgevoerd. In de rest van het jaar wordt er om de week ingezameld.

• De inzamelfrequentie van de restafval minicontainers is verlaagd naar 1x per 4 weken. 

• Inwoners met luier- en incontinentiemateriaal  kunnen hiervoor een maatwerkoplossing 
aanvragen. Hiervoor zijn 5 extra verzamelcontainers bijgeplaatst, in gebieden zonder 
restafvalcontainers. 

• De ophaalservice van grof restafval aan huis is voortaan betaald.

2. Resultaten van nieuw grondstoffen beleid op de afval scheiding
We hebben de resultaten van het nieuwe beleid  in beeld gebracht voor de periode van juli 2021 
tot en met juni 2022. Dit zorgt ervoor dat we een volledige periode van een jaar met nieuw 
beleid  kunnen rapporteren, want het  nieuwe beleid is pas in het tweede kwartaal 
van2021  ingevoerd . 

We vergelijken deze resultaten met de cijfers uit 2019, omdat de cijfers in 2020 door de forse 
toename van het Corona-afval vertekend zijn. De combinatie van het verhogen van de service op 
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grondstoffen en het verlagen van de inzamelfrequentie voor restafval heeft geleid tot een 
gedragsaanpassing bij de inwoners. De scheidingsresultaten zijn positief.  Het uitgebreide 
Dashboard huishoudelijk afval met het verloop van de resultaten over de laatste vier jaar is 
bijgevoegd als bijlage 1.

Optimaliseren grondstoffen aan huis en in de wijk 
De verwachte verbeteringen van de scheiding van GFT plus etensresten en van Plastic, Blik en 
Drinkpakken (PBD) zijn ruimschoots gehaald.  De hoeveelheid GFT is ten opzichte van 2019 
gestegen met 33% en komt uit op 67 kilo GFT per inwoner. De hoeveelheid brongescheiden PBD is 
gestegen met 94% en komt uit op 20 kilo PBD per inwoner De hoeveelheid glas is met 12% 
gestegen naar 18,7 kilo per inwoner per jaar. De hoeveelheid papier/karton is nagenoeg gelijk 
gebleven.

Te verbranden restafval
De hoeveelheid restafval die aan huis wordt opgehaald is in 2022 met 17% gedaald naar 178,4 kg 
per inwoner. Dit afval wordt aanvullend nagescheiden. Met deze nascheiding van het restafval uit 
de hoogbouw wordt er nog eens 11 kilo uitgehaald, waardoor er van het huishoudelijk restafval in 
2022 167 kilo ter verbranding wordt aangeboden.

Bij grof afval zien we een verschuiving van laten ophalen naar het wegbrengen naar de 
milieustraat. Dit zorgt er ook voor dat er minder afval hoeft te worden verbrand. Immers op de 
milieustraat wordt het afval gescheiden in allerlei grondstoffen die gerecycled kunnen worden. De 
gescheiden grondstoffen op de milieustraat zijn met 9% toegenomen tot 121,2 kilo en het grove 
restafval is met 3% afgenomen tot 29,6 kilo per inwoner per jaar.

Recyclepercentage en doelstelling
Het percentage bronscheiding stijgt van 49% naar ruim 56%.  Daarmee is een flinke eerste stap 
gezet richting 75% bronscheiding en 100 kilo restafval per inwoner.

Financiën
Doordat de logistieke kosten conform de raming zijn afgenomen en de hoeveelheid restafval 
voldoende is verlaagd ten gunste van gescheiden grondstoffen, wordt de begrote structurele 
besparing ook gerealiseerd,.

3. Benchmark huishoudelijk Afval 2021   
De gemeente Dordrecht heeft meegedaan aan de Benchmark huishoudelijk Afval 2021. In deze 
benchmark  wordt Dordrecht vergeleken met 23 andere gemeenten die net als Dordrecht tussen de 
30% en 49% hoogbouw hebben (hoogbouwklasse B).  

De gemeenten zijn in onderstaande grafiek gerangschikt op de hoeveelheid huishoudelijk restafval 
(grof en fijn restafval bij elkaar). 

Aan de kleur van de balkjes kan worden afgelezen of deze gemeenten een tariefprikkel, een 
serviceprikkel of een combinatie van beiden hebben ingevoerd. In 2021 had Dordrecht met 211 kilo 
restafval per inwoner per jaar iets meer dan het gemiddelde van de gemeenten binnen deze groep 
die ook een serviceprikkel hebben ingevoerd (187 kilo per inwoner per jaar). Doordat de 
maatregelen pas in het tweede kwartaal zijn ingevoerd, en door de geplande vervolgstappen, die 
verderop beschreven staan, zal de gemeente verder naar links opschuiven in de volgende grafiek.
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Het rapport van de benchmark is als bijlage 2 toegevoegd.

4. Communicatie 
De resultaten worden gedeeld met de Dordtenaren via een artikel op de gemeentepagina en via de 
social media.

5. Vanaf 2023 alleen bronscheiding van plastic, blik en drinkpakken bij de hoogbouw
Sinds 2017 gaat het restafval uit de hoogbouw van Dordrecht naar de nascheidingsinstallatie van 
HVC. De meerkosten voor de nascheiding worden door Nedvang vergoed. Het contract van de 
gemeente met HVC voor de nascheiding eindigt op 31-12-2022 aangezien het onderliggende 
convenant verpakkingen dan ook afloopt.  In de nieuwe voorwaarden van Nedvang die vanaf 2023 
gelden, krijgt HVC geen vergoeding meer voor de nascheiding van het restafval uit de hoogbouw 
van Dordrecht. Er wordt dan ook geen nieuwe overeenkomst aangegaan voor nascheiding van 
restafval uit de hoogbouw vanaf 2023. 

We zetten in op verdere verbetering van de bronscheiding met de hierna genoemde 
verbetermaatregelen. 

Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
Op basis van het vastgestelde Grondstoffenplan zijn de volgende maatregelen in voorbereiding.

GFT en etensresten 
De containers voor gft en etensresten in de historische binnenstad gaan december 2022 in gebruik. 
De containers voor gft en etensresten voor de hoogbouw worden gelijktijdig ingevoerd met  de 
verbetermaatregelen die voor 2023 en 2024 gepland zijn.

Verbetermaatregelen hoogbouw 
Voor de volgende fase in het door u vastgestelde Grondstoffenplan wordt de aanpassing van de 
inzameling bij hoogbouw voorbereid. Dit houdt in dat we verzamelcontainers voor gft en 
etensresten introduceren , evenals extra containers voor het scheiden van papier/karton en voor 
plastic/blik/drinkpakken voor mensen die in de hoogbouw wonen. Dit wordt een combinatie van 
inpandige en uitpandige containers. We verwachten daarmee vanaf 2024 nog meer grondstoffen 
uit de hoogbouw te scheiden en de hoeveelheid restafval verder te verlagen.

Wij maken hiervoor een businesscase waarin we verwachtingen en de financiële consequenties 
zichtbaar maken. Op basis van de uitkomsten van deze businesscase stellen we het uitvoeringsplan 
voor fase 1-b op. Naar verwachting wordt dit uitvoeringsplan in het voorjaar van 2023 aan uw raad 
voorgelegd ter besluitvorming.
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Implementatie jaja sticker 
De Ja-Ja sticker  voor het weren van ongeadresseerd reclamedrukwerk, met een uitzondering voor 
huis-aan-huis nieuwsbladen, wordt per 1 juli 2023 ingevoerd.

Diftar 
Deze maatregelen zijn de opmaat naar de laatste fase van de implementatie van het 
Grondstoffenplan, de invoering van een tariefprikkel (diftar) per 1-1-2026. Een uitvoeringsplan 
voor deze stap zal naar verwachting uiterlijk eind  2024 worden aangeboden aan uw raad.

Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
Er zijn geen effecten voor de begroting.

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Vaststellen Grondstoffenbeleid gemeente Dordrecht 2021-2030 - Raadsvoorstel;
Implementatie grondstoffenplan 2021-2030 - Raadsinformatiebrief;
Raadsinformatiebrief over communicatie bij implementatie grondstoffenplan 2021-2030  - 
Raadsinformatiebrief;
Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
2640138 - Vaststellen Grondstoffenbeleid gemeente Dordrecht 2021-2030 (besluit 16-12-2020).
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