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1 UITGANGSSITUATIE EN CONTEXT

1.1 AFVALPLAN 2009-2014

Het afvalplan 2009-2014 van Deventer heeft tot doel prioriteiten en acties in het afvalbeleid te bepalen voor de

gemeente Deventer. Het plan vormt één van de drie pijlers van het Milieubeleidsplan, waarvan de

uitgangspunten leidend zijn voor dit plan. Dit project is onderdeel van Afvalplan Deventer 2009-2013, fase 1.

1.2 INZAMELING KUNSTSTOF

Het belang van inzameling van de kunststof is groot. Na GFT en OPK vormt deze fractie met 29 kg de derde

grootste stroom die ongescheiden in de restcontainer wordt aangetroffen. De verwachting is dat deze stroom

nog zal groeien in de toekomst.

Dat burgers graag willen starten met het scheiden van plastic afval, blijkt uit de resultaten van enkele pilot-

gemeenten en de uitslagen van de Nipo-enquête, waarin 91% van de respondenten aangeeft bereid te zijn om

plastic verpakkingsafval gescheiden in te zamelen.

In 2007-2008 heeft er een proef plaatsgevonden in Deventer met inzameling van kunststoffen, in de wijken

Tuindorp, Keizerslanden, Borgele, Platvoet en Zandweerd-Noord .Het kunststof is opgehaald gedurende de

periode huis aan huis. Aan het eind van de proef, was de maximale hoeveelheid ingezameld kunststof 9,1 kg

per aansluiting per jaar.

1.3 LANDELIJK AFVALBEHEELPLAN

Vanaf 1 januari 2006 is het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton (Besluit Verpakkingen) van kracht.

Op grond van het Besluit zijn producenten en importeurs verantwoordelijk voor de preventie, inzameling en

recycling van de verpakkingen die zij in Nederland op de markt brengen. Daarnaast moet het bedrijfsleven de

kosten dragen voor de gescheiden inzameling van verpakkingen uit huishoudens en bedrijven. Hierbij wordt

gebruik gemaakt van bestaande inzamelsystemen van gemeenten.

Op 27 juli 2007 is een raamovereenkomst gesloten tussen het Ministerie van VROM, bedrijfsleven en de

Vereniging van Nederlandse Gemeenten over de aanpak van verpakkingen en zwerfafval voor de jaren 2008

t/m 2012. De raamovereenkomst geeft een nadere invulling van het Besluit Verpakkingen.

Op basis van de raamovereenkomst blijven gemeenten zorg dragen voor de gescheiden inzameling van

verpakkingen uit huishoudens. De inzameling van glas, papier en karton wordt onverminderd voortgezet.

Nieuw in de raamovereenkomst is de gescheiden inzameling van plastic verpakkingsafval uit huishoudens. Deze

opdracht voor gemeenten is opgenomen in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP). Gemeentes zijn verplicht de

inzameling per 1 januari 2010 te starten.
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2 DOELSTELLINGEN, RANDVOORWAARDEN, RESULTAAT EN OPBRENGSTEN

2.1 DOELSTELLINGEN

 Voldoen aan de wettelijke eis om in de hele gemeente Deventer, vrijkomende

kunststofverpakkingsmateriaal van huishoudens in te zamelen, per 1 januari 2010.

 Verwezenlijken van een inzamelingsresultaat voor vrijkomende kunststofverpakkingsmateriaal van

huishoudens in de gemeente Deventer, van gemiddeld 9 kg per aansluiting in 2011.

De rijksoverheid heeft een doelstelling van inzameling van gemiddeld 16 kg per aansluiting in 2012 vastgesteld.

Deze doelstelling kan alleen aan worden voldaan, indien diftar in Deventer wordt ingevoerd, zie tevens

paragraaf 5.3. Gezien de diftar discussie nu niet van toepassing is, wordt deze doelstelling in dit plan niet

meegenomen.

2.2 RANDVOORWAARDEN

De invoering van een inzamelingssysteem voor kunststofafval mag niet leiden tot een toename van uitgaven
voor de Gemeente Deventer. Dit betekent dat het voorgestelde inzamelingssysteem minimaal budgetneutraal
is.

Bij de keuze voor een nieuw inzamelingssysteem voor kunststofafval, dient rekening te worden gehouden met
de mogelijke toekomstige invoering van diftar.

Een wens is om mensen met een ongewenste grote afstand tot de arbeidsmarkt, te betrekken in dit project.
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3 AANPAK EN FASERING

3.1 FASE 1: KEUZE VAN SYSTEEM VAN INZAMELING

Bureau KplusV
1

heeft in opdracht van VNG en Nedvang eem onderzoek gedaan naar gemeentelijke

inzamelsystemen voor kunststof verpakkingsmaterialen. Uit de onderzochte pilots zijn de volgende

variabelen naar voren gekomen, die een sterke invloed op de keuze voor het beste inzamelsysteem:

 wel of geen tariefdifferentiatie;

 de mate van verstedelijking ;

 het soort inzamelsysteem (zakken, minicontainer, ondergrondse of bovengrondse containers);

 een haal- of brengsysteem;

1. Haalsysteem

Bij een haalsysteem wordt de afvalstroom, in dit geval het kunststofverpakkingsmateriaal, huis-aan-huis

ingezameld. Er wordt verondersteld dat huis-aan-huis inzameling veel gemak biedt voor de burger,

waardoor deze eerder bereid is mee te werken aan gescheiden inzameling.

Punten van aandacht:

 Bij het haalsysteem hangt de respons, de bereidheid om afval weg te brengen, vooral af of de
gemeente tariefdifferentiatie toepast.

 Andere factoren die invloed hebben op de respons zijn de inzamelfrequentie en goede
communicatie met burgers.

 De verspreiding van zakken is een punt van aandacht. Gebruik duidelijk herkenbare
doorzichtige zakken, om een snelle visuele inspectie mogelijk te maken. Voor de inzameling
van kunststofverpakkingen is door Nedvang gekozen voor de doorzichtige plastic zak met
opdruk van 60 liter, waardoor zij zich onderscheidt van de gangbare vuilniszak.

 Verspreiding van de zakken gebeurd via huis-aan-huis of via distributiepunten. Indien gekozen
wordt voor distributiepunten, is het werken met meerdere punten serviceverhogend.

 Een gecombineerde inzameling van fracties verhoogd de kans op een lagere kwaliteit van de
ingezamelde fracties.

 De inzamelactiviteit kan worden uitgevoerd door sociale dienstverlening (Sallcon) onder regie
van de inzameldienst (Circulus), of uitsluitend door de inzameldienst zelf.

2. Brengsysteem

Bij een brengsysteem brengen de burgers het huishoudelijk afval naar een inzamelvoorziening bij hen in

de straat, een winkelcentrum afvalbrengpunt, of milieustraat. De inzameling vindt plaats met behulp

van een bovengronds- of ondergronds inzamelmiddel vergelijkbaar met de papier- en glascontainers.

Voordeel van een brengvoorziening is de mogelijkheid voor burgers zich op elk gewenst moment van

het kunststofverpakkingsmateriaal te ontdoen.

Punten van aandacht:

1
KplusV (2008). Gemeentelijk inzameling kunststof verpakkingen.

http://www.nedvang.nl/NEDVANG/NEDVANG_NL/Gemeenten/Onderzoek/Rapport_KplusV
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 Bij het brengsysteem hangt de respons, de bereidheid om afval weg te brengen, vooral af of
de gemeente tariefdifferentiatie toepast hanteert.

 Andere factoren die van invloed zijn op de respons: Locatie, toegankelijkheid, uitstraling van de
brengvoorziening, en het toezicht of het gevoel van toezicht op de inzamellocatie.

 Een belangrijk voordeel van een brengvoorziening is de mogelijkheid voor burgers zich op elk
gewenst moment van het kunststofverpakkingsmateriaal te ontdoen.

 Een nadeel is dat brengvoorzieningen als anoniem(er) worden ervaren, waardoor een grotere
kans op vervuiling optreed.

 Wettelijke afstanden tot aan de brengvoorziening betreffende kunststofinzameling zijn (nog)
niet bepaald.

In hoofdstuk 5, wordt een begroting voor beide systemen gepresenteerd en onderbouwd welk systeem
voor de gemeente Deventer wordt geadviseerd.

3. Mix van systemen

Een mix van het haal- en brengsysteem kan voor bepaalde gemeenten verleidelijk lijken. Een nadeel van een

combinatiesysteem is echter dat kosten mee ‘verdubbelen’ en de respons dus erg hoog moet zijn om de kosten

per ton gelijk te houden.

3.2 FASE 2: VOORBEREIDING UITVOERFASE & EVALUATIE

Als er een keuze is gemaakt door de Gemeente Deventer, wordt de uitvoeringsfase en evaluatie verder

uitgewerkt.
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4 PROJECTORGANISATIE EN BETROKKEN PARTIJEN

4.1 PROJECTORGANISATIE

Voor de implementatie van fase 1, bestaat het projectteam uit de volgende leden:

 Programma Manager Michiel Westerhoff

 Projectleider Gijs Langeveld

 (Lid Sallcon)

 Communicatie Rob Zegers

 Logistiek nog nader te bepalen

4.2 BETROKKEN PARTIJEN

 Opdrachtgevers Gemeente Deventer

 Opdrachtnemers Circulus B.V. , (Sallcon)

 Overige partijen Nedvang
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5 BEGROTING

5.1 INVESTERINGEN EN OPBRENGSTEN

Er zijn drie varianten uitgewerkt:

1. Bovengronds brengsysteem

2. Ondergronds brengsysteem

3. Verdicht haalsysteem

Gezien het inzamelen van kunststof veel volume vraagt, is een onverdicht haalsysteem niet mogelijk.

Voor de brengsystemen, is voor het bepalen van de hoeveelheid containers ervan uitgegaan dat deze bij de

grote winkelcentra verspreid over de stad Deventer worden geplaatst. Volgens onderzoek KplusV, voldoet de

richtlijn van één (bovengrondse) container per 1000 aansluitingen. Gezien bovengrondse containers een

kleinere inhoud hebben (4 m³), zijn er in vergelijking met een ondergronds systeem(5 m³) meer nodig voor een

gelijkwaardige voorziening.

In de onderstaande tabel, is zichtbaar gemaakt wat de financieringsbehoefte per variant is.

5.2 EXPLOITATIEBEGROTING

Voor het berekenen van de exploitatiebegroting, is uitgegaan van de volgende gegevens:

 Gemeente Deventer telt 42.200 aansluitingen .

 Gemiddeld 9 kg. kunststof inzameling per aansluiting per jaar voor alle inzamelsystemen. In het

rapport KplusV zijn slechts 7 pilots meegenomen voor kunststofinzameling in niet-diftar gemeentes. Er

is voor gekozen de uitkomsten van deze pilots niet als uitgangspunt te nemen, vanwege de kleine

populatie.

 Inzameling vindt 1 keer per week (breng), of 1 keer per 2 weken plaats (haal).
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 Vergoeding Nedvang is:

a) € 475,- per ton

b) € 0,11 per inwoner per jaar voor gemeentelijke communicatie

c) € 1,50 per ton per gereden kilometer voor transportkosten vanaf de gemeentegrens

naar de door Nedvang aangewezen overslaglocatie.

d) Indien van toepassing een vergoeding van € 100,-- per ton voor de sortering van

kunststoffen.

 Minderkosten verwerken restafval is € 121,- per ton.

Exploitatiebegroting per jaar

Systeem Totale kosten/baten (-/+) per
jaar

Kosten/baten (-/+) per aansluiting per
jaar

1. Bovengronds brengsysteem € 137.582 € 3,26
2. Ondergronds brengsysteem € 78.817 € 1,87

3. Verdicht haalsysteem € -185.095 € -4,39

In de kosten van een verdicht haalsysteem, zijn eventuele kosten voor de aanschaf en verspreiding van

kunststofzakken niet meegenomen. Indien de Gemeente Deventer er voor kiest deze zakken gratis te

verspreiden, zal een verdicht haalsysteem € 80.000,- per jaar meer investering vergen. Deze extra kosten zijn

niet van toepassing indien deze tegen kostprijs verkocht worden, of er gekozen wordt voor een brengsysteem.

De hogere kosten bij het haalsysteem worden vooral veroorzaakt door de inzet van meer manuren en de

inkoop van kunststofzakken. In bijlage 1, is de berekening bij bovenstaande tabel horend, toegevoegd.

Volgens bijlage 1, is de opstartvergoeding eenmalig € 52.000,-, en heeft het opstartpakket eenmalig een

waarde van € 42.000,- (dit bedrag wordt in natura verstrekt). Vergoeding in natura voor het opstartpakket is

niet meegenomen in bovenstaande berekening, zie tevens hoofdstuk communicatie.

5.3 EFFECTEN DIFTAR-KEUZE OP KUNSTSTOF VOORZIENING

Indien de Gemeente Deventer in fase 2 ( zie afvalplan) ervoor kiest diftar in te voeren, heeft dit een duidelijk

effect op de resultaten inzameling kunststof verpakkingen. Het inzamelresultaat zal aanzienlijk verbeteren:

Volgens rapport KplusV heeft deze variabele de sterkste invloed op het inzamelresultaat, zie tevens paragraaf

3.1. Het eerste gevolg is dat de door de rijksoverheid vastgestelde doelstelling van inzameling van gemiddeld

16 kg per aansluiting haalbaar wordt.

Een tweede gevolg is dat de kosten en opbrengsten voor de drie inzamelsystemen veranderen. Tevens zal ter

zijner tijd, meer betrouwbare cijfers en aanbevelingen beschikbaar zijn betreffende de verschillende

inzamelsystemen. De combinatie tussen de verandering in kosten en opbrengsten per inzamelsysteem en dit

voortschrijdend inzicht, kan betekenen dat bij invoer van diftar een andere inzamelsysteem dan in de huidige

situatie het meest interessant voor de Gemeente Deventer wordt.

5.4 ADVIES

Gezien de randvoorwaarde dat een kunststof inzamelsysteem minimaal budgetneutraal dient te zijn, is een

verdicht haalsysteem invoeren in 2010 niet haalbaar. Op korte termijn is dus geen rol voorzien voor de inzet

van mensen met een ongewenste grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deze optie zou wel tot de mogelijkheden

behoren wanneer in fase 2 een hogere respons verwacht wordt op basis van diftar.
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Indien nu gekozen wordt voor een ondergronds brengsysteem, is bovenstaande optie ook in fase 2 niet meer

opportuun. Bovendien zou er een voorbereidingsperiode van minimaal 6 maanden nodig zijn. Gezien de

wettelijke eis om per 1 januari 2010 vrijkomende kunststofverpakkingsmateriaal van huishoudens in te

zamelen, is invoering van een ondergronds brengsysteem eveneens niet haalbaar op korte termijn.

Voorstel is om een bovengronds brengsysteem voor de inzameling van huishoudelijk kunststof afval in

Deventer in te voeren. Gezien de kosten en opbrengsten is dit systeem voor de korte termijn de enige optie die

de doelstellingen kan verwezenlijken, rekening houdend met de gestelde randvoorwaarden. Mocht er minder

kunststof verpakkingen worden ingezameld dan verwacht, dan levert dit inzamelsysteem de minste financiële

risico’s, zie tevens paragraaf 7.1.
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6 PLANNING

 20 augustus 2009 Concept projectplan klaar

 September 2009 Ter goedkeuring voorgelegd projectplan (stuurgroep)

 Na besluitvorming Aanvang opzetten uitvoering

 Uiterlijk 31 december 2009 Invoering inzameling deelstromen kunststof in Deventer

Planning verder specificeren, na keuze voor een haal- of brengsysteem.
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7 RISICOANALYSE

7.1 LAGERE OPBRENGST

De prijs per ton kunststof is vastgesteld door NedVang, en is derhalve geen risico voor dit project. Wel kunnen

de opbrengsten afwijken van de begrootte opbrengsten. In de onderstaande tabel, is een overzicht

weergegeven wat de investeringen zijn bij verschillende opbrengsten.

Opbrengst kunststof Aantal
kg/aansluiting Totale investering

Bovengronds
breng

Ondergronds
breng Verdicht haal

Scenario 1 6 € -13.325 € -72.090 € -336.003
Scenario 2 9 € 137.582 € 78.817 € -185.095
Scenario 3 12 € 213.036 € 154.271 € -109.642

Scenario's 1 en 3 zijn doorgerekend op basis van kosten scenario 2.

Bij alle drie de inzamelsystemen geldt dat indien er drie kilogram per aansluiting per jaar minder wordt

opgehaald dan begroot, kost circa dit Euro 150.000,-; Indien er 3 kilogram per aansluiting meer kunststof wordt

ingezameld, dan begroot, levert dit circa Euro 75.000,- op. De verschillende systemen hebben ieder ongeveer

een zelfde spreiding. Dit impliceert dat voor de keuze tussen de 3 systemen, de eventuele minder- of

meeropbrengst niet meewogen hoeft te worden.

7.2 EXTRA AANTAL CONTAINERS NODIG

De exploitatiebegroting is gebaseerd op respectievelijk 42 en 34 containers voor de hele gemeente Deventer,

voor het bovengrondse en ondergrondse brengsysteem. Dit zijn het aantal benodigde containers voor beide

brengsystemen, volgens de richtlijn van het KplusV rapport.

Indien blijkt dat er extra containers nodig zijn, stijgen de investering- en inzamelingskosten. Dit risico is niet

aanwezig bij een haalsysteem. In onderstaande tabel zijn de additionele exploitatiekosten per extra container

per jaar berekend.

Indien de opbrengsten per aansluiting met de brengsystemen hoger uitvallen, kunnen de extra investering- en

inzamelingskosten betaald worden uit de meeropbrengsten. Indien de opbrengsten met een haalsysteem

hoger uitvallen kunnen de extra inzamelingskosten worden betaald uit de meeropbrengsten.
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7.3 WEERSTAND VAN BEWONERS EN BEDRIJVEN

Indien er gekozen wordt voor een haalsysteem, kunnen er klachten ontstaat betreft eventueel rondwaaiend

kunststofzakken bij harde wind.

Indien er gekozen wordt voor een brengsysteem, kunnen er klachten ontstaan betreft de locatie en plaatsing

van eventueel aan te leggen containers. Indien er wordt gekozen voor bovengrondse containers, kunnen deze

als hinderlijk voor het zicht worden ervaren.

Tevens kan een brengsysteem door burgers betreft service als een laagwaardiger alternatief worden ervaren.

Dit vanwege de lange afstanden van voordeur tot container, en men dient zelf in verzamelzakken te voorzien.

Er wordt immers geen gebruik gemaakt van de NedVang kunststofzakken.

7.4 VERVUILING VAN INGEZAMELD KUNSTSTOF

Een hogere vervuiling zal tot een lagere opbrengst leiden omdat de kosten toenemen. Een significant hogere

vervuiling kan zelfs tot snel oplopende kosten leiden, afhankelijk van mogelijk optredende problemen in de

sorteerinstallaties. Goede communicatie, toezicht en beperking van het anonimiteitgevoel helpen de

vervuilingsgraad bij de inzameling te beperken.

Uit pilots blijkt, dat het kunststofmateriaal dat wordt ingezameld van hoge kwaliteit is. Van het ingezamelde

kunststof wordt 75-85% verwerkt tot grondstof van het oorspronkelijke product. De overblijvende 15-25%

wordt als hoogcalorische brandbaar afval afgezet, zie tevens KplusV rapport.

7.5 MILIEU RENDEMENT EN DUURZAAMHEID

Het milieurendement van inzameling van kunststof, wordt momenteel negatief beïnvloedt door een hoog

energieverbruik. Dit hoge energieverbruik wordt veroorzaakt omdat er in Nederland op dit moment geen

verwerkingsmogelijkheden zijn, en alle verwerking in Duitsland plaatsvindt. De transportafstanden naar

Duitsland zijn groot (Duitsland kent al enige jaren het “groene punt” systeem, waarop verwerkers hebben

ingespeeld). De verwachting is dat het bedrijfsleven samen met Nedvang, nu de inzameling van

kunststofverpakkingen per 1 januari 2010 verplicht zal zijn, een of meerdere verwerkingslocaties in Nederland

zal opzetten.

7.6 EXTRA KOSTEN BIJ VERANDERING INZAMELSYSTEEM

Indien er op een kortere termijn dan 8 jaar voor een ander inzamelsysteem wordt gekozen, en de containers

niet meer verkoopbaar blijken te zijn, zullen de investeringkosten van bovengrondse containers over een

kortere periode afgeschreven dienen te worden. Dit verschil is op te brengen uit de inkomsten die tot die tijd

worden gegenereerd. Zie hieronder voor een rekenvoorbeeld hoeveel de afschrijvingslasten veranderen bij een

andere afschrijvingstermijn.
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Rekenvoorbeeld

Stel dat per 1 januari 2012 een nieuw inzamelsysteem voor kunststof wordt ingevoerd, worden de
investeringen van de bovengrondse containers niet in 8 jaar, maar in 2 jaar afgeschreven over de periode 2010-
2011. Dit betekent dat de afschrijvingskosten € 15.000,- per jaar hoger zijn dan in de huidige begroting:
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8 COMMUNICATIE

8.1 ALGEMEEN

In het deelproject “Communicatie” is het algemene communicatieplan voor het Afvalplan Deventer
opgenomen. De doelstelling is:“Het informeren, enthousiasmeren en stimuleren van de Deventenaren met
betrekking tot het scheiden van afval.”

Dat communicatieplan dient als basis voor alle communicatie rond het afvalplan en zorgt er voor dat er
verbinding ontstaat tussen alle deelprojecten.

8.2 COMMUNICATIE KUNSTSTOF

Na de besluitvorming over dit projectplan in fase 1 (zie 3.1.) zal het communicatieplan (inclusief planning)
worden uitgewerkt.

Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn:

 Is er gekozen voor haal- of brengsysteem?

 Afstemming met inzamelaar (indien anders dan Circulus).

 Ingangsdatum en eventueel (nieuwe) wijkindeling/inzameldata.

 Welles/nietes lijst (wat hoort er bij kunststof verpakkingsafval).

 Verspreiding eerste zakken en systeem voor continue verspreiding (indien een haalsysteem).

 Overleg met woningbouwcorporaties/VVE’s (bij hoogbouw).

 Aanpassen website/Afval Wijzer.

8.3 AANZET COMMUNICATIEPLAN

Opstellen persbericht

 A.d.h.v. persbericht wordt de pers mondeling geïnformeerd en daarna een persbericht verstuurd.

 Tekst persbericht wordt gebruikt voor bericht in Deventer Nu, websites gemeente en Circulus.

 Berichten worden ook intern (binnen gemeente en Circulus) gecommuniceerd. Daarbij worden
collega’s ook geïnformeerd betreft de wijze van externe communicatieplanning.

45.000 x Nieuwsbrief/bewonersbrief/folder over kunststofinzameling
Verspreiding eventueel samen met zakken
Inhoud:

 Beleid gemeente: Waarom kunststofinzameling? Waarom is het van belang dat burgers kunststof
verpakkingsafval gescheiden aanbieden? Met quote wethouder. Koppeling met Afval 2030.

 Human interest: Inwoner van proefgebied Deventer over ervaringen met kunststofinzameling.

 Beknopt: Hoe, wat, waar en wanneer kunststof inzamelen
- Lijst wat wel en niet.
- Op welke dag aanbieden en welke wijze.
- Zakken? Waar te verkrijgen?

 Wat gebeurt er met het ingeleverde materiaal: welke weg legt het af? Grondstof voor nieuwe
materialen, zoals….

 Waar kunnen inwoners terecht met vragen.
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8.4 AFVAL WIJZER DEVENTER 2010

In de nieuwe Afval Wijzer 2010 (gaat 1 december 2009 in) de wijze van inzameling beschrijven. Eventueel een
bewonersbrief versturen als plastic zakken worden verspreid (2

e
en volgende keer huis-aan-huis worden

verspreid).

Publiciteit rondom invoering

 Het is goed om publiciteit te geven aan het moment van daadwerkelijke invulling.

 Op eerste inzameldag in de stad pers uitnodigen op geschikte ophaalplek in de stad.

 Korte statements van de wethouder en directeur Circulus (belang en betekenis)

 Foto met onderschrift plus korte toelichting op websites en in Deventer Nu plaatsen.

8.5 PLANNING

Zodra besluit (zie 3.1.) genomen is, zal in de uitvoeringsfase een gedetailleerde communicatieplanning worden
opgesteld.
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9 BIJLAGE 1: BEGROTING DEVENTER KUNSTOFINZAMELING


