


Waarom deze bijeenkomst?

Opdracht programmaraad:

Doelstelling hergebruik wordt niet gehaald.

-> Inventariseer mogelijkheden

Onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau

MWH

Betrek gemeenteraden



Noodzaak toekomstvisie

Mondiaal perspectief:

95% afval wordt vernietigd

De wereldeconomie blijft groeien, maar de

grondstofvoorraden zijn eindig.

China streeft als grote grondstofverbruiker als

enige grootmacht naar controle over

grondstofvoorraden.





Noodzaak toekomstvisie

Nationaal perspectief:

Grondstoffen worden schaarser, waardoor

afvalstoffen economische waarde krijgen.

Nederland heeft nauwelijks grondstoffen,

alleen aardgas. En afval!

Grondstoffen moet je dus binnen boord houden.

=> Dit vraagt om:

een zo hoog mogelijk hergebruik

een strategische benadering van afval.





Noodzaak toekomstvisie

Regionaal perspectief:

Regionale doelstelling LAP 2: 60% hergebruik

Brief Atsma: 65% in 2015 en bonus-malus systeem

Realisatie Regio Rivierenland: 55% hergebruik

Gescheiden inzamelfaciliteiten zijn aanwezig en

handhaving & communicatie worden goed benut.

->Doorontwikkeling van het inzamelbeleid van Regio Rivierenland is noodzakelijk!



Waar ligt het aangrijpingspunt voor een 

hoger percentage hergebruik?





Voorbeeld
(235.000 inwoners, 125 euro verbrandingstarief, 527 kg/ afval inwoner)

Papier (15 kg)

-> 2,85% hergebruik

-> € 758.000                            (15X235.000) X (90+125)

Textiel (13 kg)

-> 2,47% hergebruik

-> € 1.787.000

GFT (51 kg )

-> 9,68% hergebruik

-> € 1.234.000





Hoe de burger op een effectieve en 

efficiënte wijze prikkelen?



Drie mogelijke modellen
(waarmee 65% haalbaar is)

Volume/frequentie

(positieve prijsprikkel: burger belonen

voor scheiding)

Omgekeerde inzameling

(negatieve comfortprikkel)

Grondstoffenbak

(positieve comfortprikkel)



Mogelijke uitgangspunten

Rationeel:

Zo hoog mogelijk hergebruik

Zo laag mogelijke kosten inwoners

Aansluiting op bestaande systeem/beleving burger

Principieel:

Afvalscheiding loont/vervuiler betaalt

Comfort voor de burger minimaal

gelijkblijvend of mag dat ook lager of hoger

Voorkeur bronscheiding of nascheiding



Uitkomst vergelijking drie systemen
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Hergebruik
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bestaande 

systemen

Volume/

frequentie

+ + O +

Omgekeerde 
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Toelichting volume/frequentie

Systeem bouwt voort op ons

bestaandediftar-systeem(volume).

Iedereen betaalt vooraf evenveel

Goede scheider (75-80%) ziet gedrag

beloond-> burger bepaalt heffing

Gratis 240 gft container

Extra (ondergrondse) inzamelpunten
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Vervolg

Inbreng gemeente in Programmaraad

Aantrekkelijk januari 2013 t.b.v. besluit

AB besluit februari 2013.



Kiezen leidt tot:

Verbetering hergebruik

CO2besparing van 3.300.000 kg.

Lagere afvalstoffenheffing

Comfort dienstverlening  minimaal gelijk

Inwoner bepaalt heffing

Ruim draagvlak inwoners



Niet kiezen leidt tot:

Geen verbetering hergebruik (-> wellicht

zelfs malus van het Rijk)

Afvalstoffenheffing 15 euro omhoog

i.p.v5 euro omlaag in 2014

Geen verbetering comfort inwoner

Geen CO2vermindering



Einde presentatie



Bijlagen

Voorbeeld Hengelo

Voorbeeld Apeldoorn

Voorbeeld heffing vast/variabel

Uitkomst onderzoek marktbureau Marintel in Regio

Rivierenland (augustus 2012)



Voorbeeld Hengelo

Half jaar na introductie volume/frequentie:

Kosten zijn gemiddeld 20 euro lager

Hergebruik met 11 procent verhoogd

70% inwoners betaald lagere afvalstoffenheffing dan

voorheen.

Draagvlak voor maatregel is groot



Voorbeeld Apeldoorn

Lessen uit de praktijk 24

Na eerste fiscale jaar met volume/freq.:

78% een lagere heffing

22% een hogere heffing

Gemiddeld € 28 lagere afvalstoffenheffing

a.g.v. gedragsverandering!



Heffing voor een deel variabel
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Wat vindt de inwoner van RR?

Belang afvalscheiding?

89% positief, 7% neutraal.

Moet afval scheiden gestimuleerd worden?

94% positief,4% neutraal.

Systeem met korting op aanbieden container?

60% positief en 22% neutraal.

Koppeling afvalstoffenbelasting aan mate van scheiding?

73% positief, 17% neutraal.



Mening inwoner RR (vervolg)

Reden belang afvalscheiden:

- Besparen grondstoffen: 66%

- Geld besparen: 55%
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