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1

Samenvatting

Aanleiding
De gemeente heeft behoefte aan een nieuw Gemeentelijk Afvalbeheerplan (GAP) om de
volgende redenen:
•

Ten opzichte van het moment dat het vorige afvalbeheerplan is opgesteld, zijn

•

De gehele afvalinzameling in Etten-Leur is inmiddels gewijzigd: in 2012 is diftar

inmiddels wijzigingen doorgevoerd in het Europese en landelijke afvalbeleid;
ingevoerd, kunststof verpakkingen worden inmiddels gescheiden ingezameld en er is
een nieuwe milieustraat.
Doelstelling
De doelstelling van het nieuwe afvalbeheer van de gemeente Etten-Leur sluit aan bij de
landelijke doelstelling die voorschrijft dat tenminste 60% bronscheiding in 2015 gerealiseerd
moet zijn. Daarnaast stelt de gemeente zich als doel dat in 2017 het maximale restafvalaanbod
(incl. grof restafval) 150 kilo per inwoner mag bedragen. Dit sluit aan bij de visie van Regio
West-Brabant.
Prestaties
Hoe presteert de gemeente nu? Om dat te kunnen bepalen, is uitgegaan van de afvalcijfers en
de gerealiseerde kosten van 2012 en het huidige afvalbeheer.
Milieuprestatie: Per inwoner wordt in 2012 163 kilo restafval ingezameld, dat is inclusief grof
restafval, en circa 332 kilo gescheiden afval. De gemeente Etten-Leur behaalt daardoor een
bronscheidingspercentage van 67%, waarmee de landelijke doelstelling van tenminste 60%
bronscheiding in 2015 nu al wordt gehaald. In 2012 wordt de doelstelling voor 2017 van
maximaal 150 kilo (grof)restafval per inwoner nog niet gehaald.
Kostenprestatie: De gemiddelde afvalbeheerkosten bedragen in 2012 per aansluiting €212,96
en liggen meer dan €37 per aansluiting lager dan in 2011.
Serviceniveau: het serviceniveau van de openbare brengvoorzieningen voor glas, kunststof
verpakkingen en textiel zijn onderzocht en vergeleken met de landelijke norm. Het aantal
huishoudens per voorziening voor glas en textiel is lager dan de landelijke norm, en de
gemeente scoort hier dus goed op. Voor de brengvoorzieningen voor kunststof verpakkingen
scoort de gemeente lager dan de landelijke norm. Gezegd moet wel dat de gemeente voor deze
afvalstroom ook een haalvoorziening heeft. Of de informatievoorziening over afvalinzameling
door inwoners als voldoende wordt gezien, is niet goed aan te geven.
Prognose en prestatie 2013
Wanneer naar de afvalcijfers van 2013 wordt gekeken, is het mogelijk om een prognose van de
milieuprestatie voor dat jaar te maken. De prognose is, dat in 2013 in totaal circa 132 kilo per
inwoner aan restafval wordt ingezameld (inclusief grof restafval). Ten opzichte van 2012 is dat
maar liefst een daling van meer dan 30 kilo per inwoner. Het bronscheidingspercentage loopt
daardoor op van 67% in 2012 naar circa 71% in 2013. Daarmee stelt de gemeente de landelijke
doelstelling van tenminste 60% bronscheiding in 2015 veilig en behaalt zij mogelijk dit jaar al
ruim de visie van Regio West-Brabant (maximaal 150 kilo restafval per inwoner in 2017).
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Uitgevoerde proeven en onderzoeken
Voorafgaande aan het opstellen van onderhavig afvalbeheerplan is, zoals aan de raad
toegezegd, een aantal proeven en onderzoeken uitgevoerd:
•

Er is een gft-proef uitgevoerd van mei tot en met september 2013 die inwoners moest
stimuleren gft-afval beter aan de bron te scheiden;

•

De gemeente doet mee met een landelijke proef voor een aparte inzameling van
drankenkartons die nog loopt tot en met 1 februari 2014;

•

Onderzocht is hoe de containerparken geoptimaliseerd kunnen worden, mede door een
inwonerenquête in juni van dit jaar;

•

Er is een inventarisatie van het aantal afvalbakken opgesteld.

De uitkomsten van deze proeven en onderzoeken zijn meegenomen bij de voorstellen voor
mogelijk uit te voeren maatregelen.
Mogelijke maatregelen
Er zijn 12 maatregelen voorgesteld die in de volgende tabel staan opgesomd, met hun effect op
de afvaldriehoek (milieuprestatie, serviceniveau en kostenprestatie):
(+)+ is een (zeer) positieve invloed
+/- blijft het naar verwachting gelijk
(-)- is naar verwachting een (zeer) negatieve invloed
Milieuprestatie

Serviceniveau

Kosten

1.

Van 0900- naar 0800-nummer

+/-

+

-

2.

Inzameling klein E-waste bij containerparken

+

++

+/-

3.

Inzameling gft-afval in de zomermaanden

+

++

-

4.

Meer handhaving op afval

+/-

+/-

-

5.

Communicatie over afval: opstellen van een

+/-

+

-

+/-

+/-

-

communicatieplan en extra communicatie
6.

Opstellen afvalbakkenbeleid en daaruit
voortvloeiende maatregelen opstellen

7.

Extra inzamelpunten voor frituurvet en -olie

+

++

+/-

8.

Verwijderen van glasbakken

+/-

+/-

+/-

Extra inzamelpunten voor luiers en

+

+

+/-

9.

incontinentiemateriaal
10.

Zwerfafvaltrajecten

+

+

+/-

11.

Verpakkingenakkoord, uitwerking besluit

+

n.b.

n.b.

12.

Onderzoek ‘Geld voor afval’

n.b.

n.b.

n.b.
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In de volgende tabel staan de financiële kosten van de maatregelen opgesomd:

Maatregelen

Eenmalige
kosten

Jaarlijkse
kosten

Jaarlijkse
baten1

1.

Van 0900- naar 0800-nummer

n.v.t.

€3.000

n.v.t.

2.

Inzameling klein E-waste bij containerparken

€8.000

€3.120

€8.700

3.

Inzameling gft-afval in de zomermaanden

n.v.t.

e er zel€10.000

€10.000

4.

Meer handhaving op afval

n.v.t.

€40.000

n.v.t.

5.

Communicatie over afval: opstellen van een
communicatieplan

€5.000

n.v.t.

n.v.t.

Overige communicatieacties

n.v.t.

€11.000

n.b.

Afvalbakken: opstellen afvalbakkenbeleid

€2.500

n.v.t.

n.v.t.

Digitaal in kaart brengen oude en nieuwe
situatie

€7.500

n.v.t.

n.v.t.

Extra inzamelpunten voor frituurvet en -olie

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Verwijderen van glasbakken

n.b.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

€14.200

€14.900

n.v.t.

€3.800

n.v.t.

Overige acties t.b.v. preventie zwerfafval

n.v.t.

Gedekt uit baten

€37.5002

11.

Verpakkingenakkoord, uitwerking besluit

€2.500

n.v.t.

n.v.t.

12.

Onderzoek ‘Geld voor afval’

€5.000

n.v.t.

n.v.t.

Totaal

€30.500

€125.860

€71.100

6.

7.
8.
9.
10.

1

2

3

9

Extra inzamelpunten voor luiers en
incontinentiemateriaal
Zwerfafval: opruimacties n.a.v.
bewonersavond

Totaal jaarlijkse kosten

€54.760

Gemiddelde kosten per huishouden3

€3,06

De baten zijn de vermeden verwerkingskosten restafval door betere scheiding en de evt. extra
opbrengsten/kosten voor de verwerking van de toename van de gescheiden stroom (verwerkingstarieven
uit de begroting 2014 zijn gebruikt). Het gaat hier om aannamen.
Voor de baten onder zwerfafval geldt de subsidie uit het Afvalfonds (gerekend met 75% van de te
verkrijgen €1,19 per inwoner, dat is circa €37.500). Van deze €37.500 kunnen mogelijk ook overige
communicatieacties worden bekostigd en/of handhavingsacties, mits het gaat om extra inzet voor
zwerfafvalacties.
Gerekend is met 17.876 huishoudens (prognose 2014).
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2

Aanleiding en doelstelling

2.1

Aanleiding

Etten-Leur is een gemeente met ruim 42.000 inwoners, die allemaal afval produceren. Het
huidige afvalbeleid is gestoeld op het Gemeentelijk AfvalbeheerPlan 2006 – 2010 dat met een
raadsbesluit is verlengd tot en met 2013. Inmiddels zijn wijzigingen doorgevoerd in het
Europese en landelijke afvalbeleid. De gemeente vindt het belangrijk dat de gemeentelijke
doelstellingen en de uitvoering van de huidige afvalinzameling hierop worden aangepast.
De gehele afvalinzameling in Etten-Leur is inmiddels gewijzigd ten opzichte van het moment dat
het vorige afvalbeheerplan werd geschreven, met de invoering van diftar, de gescheiden
inzameling van kunststoffen en de bouw van een nieuwe milieustraat als meest in het oog
springende wijzigingen. De gemeente heeft daarom behoefte aan een nieuw Gemeentelijk
AfvalbeheerPlan (GAP). Dit ligt nu voor u.
Aan de raad is op 29 oktober 2012 een aantal toezeggingen gedaan die bij het opstellen van het
GAP en het uitvoeren van maatregelen die daaruit voortvloeien, in acht moeten worden
genomen. Deze toezeggingen worden dan ook beschouwd als vaststaande kaders.
De gedane toezeggingen zijn:
1

De 3 tot 5 proeven betreffen eenvoudige proeven in de wijken, welke gericht

2

Dat de huidige tariefstelling voor de kleine ondernemer in stand blijft;

3

Dat er geen wijziging in de systematiek van afvalinzameling met de drie

zullen zijn op betere scheiding en minder restafval;

containers komt, temeer omdat de gemeente Etten-Leur een meerjarencontract
heeft met de afvalinzamelaar;
4

Dat de inwoners van Etten-Leur zeer ruim worden voorgelicht over het nieuwe
GAP en de manier waarop inwoners de kosten door aanpassing van het eigen
gedrag kunnen verlagen respectievelijk zo laag mogelijk kunnen houden.

Onderdeel 1 is nader uitgewerkt in een informerende en informele bijeenkomst van de
gemeenteraad op 3 april 2013. Hierin is afgesproken dat:
•

een proef met wekelijkse gft-inzameling in de zomer zal worden gehouden;

•

dat meegedaan zal worden met de landelijke proef voor gescheiden inzameling van
drankenkartons, en

•

dat in een op te stellen GAP mogelijkheden voor optimalisatie van de inzameling van
kunststofverpakkingsmateriaal, textiel, AEEA en incontinentiemateriaal zullen worden
onderzocht.

2.2

Doelstelling

Het aanbod van restafval per inwoner per jaar is door de invoering van diftar al flink gedaald,
maar er zitten nog veel te scheiden afvalfracties in het restafval. De gemeente wil het aandeel
van deze vooraf te scheiden fracties zoveel mogelijk terugdringen.
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Een belangrijke graadmeter om het afvalbeleid te toetsen is het bronscheidingspercentage4. De
landelijke doelstelling hiervoor bedraagt – conform de afvalbrief van voormalig staatssecretaris
Atsma - tenminste 60% in 2015. In 2012 behaalde Etten-Leur een bronscheidingspercentage
van 67%. Zij voldoet in dat jaar dus aan de landelijke doelstelling.

Doelstelling afvalbeleid gemeente Etten Leur
De doelstelling voor het afvalbeleid is tweeledig:
1.

Het behouden van een bronscheidingspercentage dat hoger is 60%

2.

Het maximaal aanbod van restafval plus grof restafval van 150 kilo per inwoner per jaar in
2017

Met deze tweede doelstelling sluit de gemeente Etten-Leur zich aan bij de doelstelling van Regio
West Brabant.

Visie Regio West-Brabant
In 2012 heeft Regio West-Brabant een rapportage opgesteld ‘Duurzaam West-Brabant: een bijdrage
uit de afvalhoek’. Het uiteindelijk te behalen doel dat daarin wordt gesteld, is dat alle gemeenten
binnen de RWB in 2030 afvalloos zijn. Een tussenstap is een totaal restafvalaanbod (inclusief grof
rest) van 150 kilo per inwoner per jaar in 2017 te halen.

In 2011 was de hoeveelheid restafval (inclusief grof restafval van de milieustraat) per inwoner
nog 235 kilo. In 2012 daalde deze hoeveelheid al naar 163 kilo per inwoner5. De verwachting
voor 2013 (zie verderop in dit rapport) is dat de hoeveelheid restafval per inwoner verder daalt
tot onder de streefwaarde van RWB. Ook is een kostendaling gerealiseerd. De gemeentelijke,
regionale en landelijke doelstelling op het gebied van kosten, scheidingspercentage en de
hoeveelheid restafval wordt daarmee (nu al) behaald.
De vraag die daaruit rijst, is in hoeverre het noodzakelijk is nieuwe maatregelen door te voeren
als de gemeente al goed presteert. Echter, het doel op de lange termijn is geheel afvalloos te
zijn. En de gemeente is het, met dat doel in het achterhoofd, aan zichzelf verplicht om continu
afwegingen te maken over verdere optimalisaties voor afvalscheiding. Welke afwegingen
uiteindelijk als maatregel worden uitgevoerd, hangt af van hoe deze maatregel presteert op het
gebied van de kosten, milieuprestatie en het serviceniveau (ook wel de ‘afvaldriehoek’
genoemd) en waar de gemeente op dat moment het accent legt. Daarom zal bij de mogelijke
maatregelen een tabel worden opgenomen waarin per maatregel duidelijk wordt waar het
zwaartepunt van de afvaldriehoek ligt.

4
5

De totale bronscheiding is dat gedeelte van het totale hoeveelheid huishoudelijk afval dat gescheiden
wordt ingezameld. Dit wordt uitgedrukt in percentages.
Bron: Bureau Milieu & Werk (2013); Grafieken en tabellen 2011 en 2012, gemeente Etten-Leur, definitief.
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3

Ontwikkelingen

3.1

Mondiaal en Europees

Tot aan het begin van de 21e eeuw was er aan grondstoffen nauwelijks gebrek, zeker niet in
Westerse landen. Vanaf 2002 kwam schaarste meer en meer in beeld, wat wereldwijd leidde tot
stijging van grondstofprijzen. Tegelijkertijd nam de vraag naar grondstoffen toe, vooral door de
sterke groei van landen als China, India en Brazilië. Gelijktijdig groeide de bewustwording dat
het consumptiegedrag van de Westerse landen en de stijgende consumptie in de tweede
wereldlanden zou leiden tot uitputting van de natuurlijke grondstofreserve. Door dit
duurzaamheidsbewustzijn in combinatie met de stijgende grondstofprijzen, staan
afvalverwerking en afvalscheiding op mondiaal niveau toenemend in de belangstelling.
In de meeste West- en Noord-Europese landen is de afvalmarkt volwassen aan het worden.
Verwacht wordt dat geen grote groei meer zal optreden de komende jaren. Dit ligt anders in de
overige delen van Europa, waar het afvalbeheer nog moet groeien naar de West- en Noord
Europese standaarden. In lijn met de mondiale ontwikkelingen stijgt ook in Europa het besef dat
grondstoffen behouden moeten worden en ingezet moet worden op preventie en recycling.

3.2

Landelijk

De Wet milieubeheer is de belangrijkste milieuwet. Hoofdstuk 10 van de Wet gaat over
afvalstoffen. Met een wijziging van het hoofdstuk afvalstoffen van de Wet milieubeheer zijn op 8
mei 2002 de taken en verantwoordelijkheden van Rijk, provincies en gemeenten voor een deel
gewijzigd. Het Rijk heeft een centrale rol gekregen in het afvalbeheer. De taken van provincies
en gemeenten richten zich met name op preventie, afvalscheiding, vergunningverlening en
handhaving. Gemeenten hebben daarnaast een wettelijke zorgplicht voor het inzamelen van
huishoudelijk afval. In de Wet milieubeheer is de voorkeursvolgorde voor preventie en beheer
van afvalstoffen (preventie – hergebruik – verbranden – storten) vastgelegd. De Wet
Milieubeheer en diverse internationale richtlijnen verplichten Nederland om een of meerdere
afvalbeheerplannen op te stellen.
In 2009 is door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer
(VROM) het inmiddels tweede Landelijke afvalbeheerplan (LAP 2) opgesteld en in werking
getreden. Het LAP 2 is geldig tot en met 2015 en geeft een doorkijk tot 2021. In het LAP 2
wordt het algemene afvalbeheerbeleid aangegeven en aandacht gegeven aan onder andere
afvalscheiding, inzameling, nuttige toepassing, storten en verbranding. Een ketengericht
afvalbeleid is een ander belangrijk onderdeel. Zo is in het LAP 2 vastgelegd dat minimaal 60%
nuttig (her)gebruik van het huishoudelijk afval in 2015 door gemeenten moet worden
nagestreefd. Voormalig staatsecretaris Atsma stelde in zijn Afvalbrief d.d. september 2011 dat
in 2015 60% tot 65% hergebruik gerealiseerd moet zijn. Om deze doelstelling te halen is het
noodzakelijk om inwoners nog meer aan te sporen tot afvalscheiding aan de bron.
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3.3

Recente ontwikkelingen op afvalgebied

3.3.1

Verpakkingenakkoord

De Raamovereenkomst Verpakkingen liep eind 2012 af. Ministerie, gemeenten en bedrijfsleven
zijn in gesprek geweest over een nieuw akkoord voor inzameling en hergebruik van
verpakkingsafval. Belangrijke punten zijn de groei van hergebruik, een verdere verduurzaming
van de verpakkingsketen en de financiering. Inzet was om een totaalpakket aan afspraken te
maken voor tien jaar.
In juni 2011 hebben gemeenten zich uitgesproken voor behoud en zelfs uitbreiding van het
statiegeldsysteem. Het VNG-bestuur vond daarom dat het besluit over de afschaffing van
statiegeld op grote PET-flessen pas kon worden genomen, als de verduurzamingsagenda van
het bedrijfsleven aantoonbaar goede resultaten oplevert.
Inmiddels is aan de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 een addendum toegevoegd.
Hierin staan afspraken die de overeenkomst aanvullen en verduidelijken zodat meer aan de
wensen van gemeenten tegemoet wordt gekomen. De afschaffing van het statiegeld blijft ook in
het addendum gehandhaafd. In een schriftelijke ledenraadpleging heeft een grote meerderheid
van de gemeenten, ondanks bezwaren tegen de afschaffing van het statiegeld, ingestemd met
de Raamovereenkomst en het addendum.
In de raamovereenkomst en het addendum staan belangrijke afspraken over de inzameling en
het hergebruik van verpakkingsmaterialen. Ook is een verduurzamingsagenda opgesteld. De
komende jaren moeten producenten minder en duurzamere verpakkingsmaterialen gebruiken
en bovendien moet een groter deel worden gerecycled. Verder zijn onder meer afspraken
gemaakt over de vergoeding die gemeenten krijgen voor het inzamelen van kunststof
afval. In 2013 ontvangen gemeente €445 per ton en in 2014 €430 per ton ontvangen.
De vergoeding voor de jaren 2015 en verder is nog niet bekend en zal naar verwachting (mede)
afhankelijk zijn van de kwaliteit van het ingezamelde kunststof.
Het statiegeld op grote PET-flessen zal in 2015 waarschijnlijk worden afgeschaft. Hierdoor zal de
kwaliteit en de kwantiteit van het door de gemeente ingezameld kunststofafval veranderen.
In 2014 wordt bekend hoe in de toekomst de inzameling van verpakkingen (kunststof
verpakkingen / drankenkartons / blik) landelijk vorm gaat krijgen. Momenteel is een landelijke
proef bezig voor de aparte inzameling van drankenkartons en blik. De gemeente Etten-Leur
doet hier ook aan mee voor zowel de hoogbouw- als laagbouwlocaties. Echter, alleen voor
drankenkartons, niet voor blik. Resultaten van deze proef worden landelijk bekend gemaakt,
evenals de conclusies en de gevolgen dan wel aanbevelingen voor gescheiden inzameling.
Het is ook bekend geworden dat er een budget beschikbaar komt voor de extra inzet
voor de aanpak van zwerfafval, namelijk €1,19 per inwoner per gemeente per jaar.
Het budget voor 2014 kan vanaf oktober 2013 worden aangevraagd, en mag eventueel voor
meerdere jaren worden opgespaard. Regio West-Brabant spoort haar gemeenten aan hier op in
te springen en waar mogelijk samenwerking aan te gaan in de aanpak van zwerfafval. Er kan
bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van educatieve projecten op basisscholen of een
scholenactie worden georganiseerd voor scholen die een regionale functie hebben.6
6

In jaar X kan de gemeente bijvoorbeeld de €1,19 per inwoner spenderen aan een gemeentelijk
zwerfafvaltraject en in jaar X+1 aan een regionaal zwerfafvaltraject.
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3.3.2

Textiel

Het restafval in Nederland bevat jaarlijks gemiddeld 135 miljoen kilo textiel. Dit textiel
zou voor 65% bruikbaar zijn, mits het op de juiste manier gescheiden zou zijn. Ongeveer 70
miljoen kilo textiel wordt jaarlijks wel gescheiden ingezameld.
Om de hoeveelheid gescheiden aangeleverd textiel te verhogen, levert een combinatie van een
haal- en een brengsysteem vaak het beste resultaat op.
Ook is winst te behalen door vergroting van kennis van inwoners over welke textiel geschikt is
om te scheiden. Niet alleen herbruikbare kleding is geschikt voor de textielcontainer, ook
schoenen, lakens, gordijnen en versleten kleding mogen hier in. De informatie hierover moet
duidelijk en makkelijk te vinden zijn.
3.3.3

Recyclen vet en olie

Oliën en vetten met een consumptieve achtergrond lenen zich uitstekend voor recycling.
Het frituurvet en de frituurolie wordt grotendeels verwerkt tot biobrandstoffen, waardoor het
gebruik van minerale brandstoffen voor bepaalde toepassingen niet meer nodig is.
Inzameling van frituurvet en frituurolie wordt via de branchevereniging of via particuliere
bedrijven geregeld. Zij plaatsen (gele) minicontainers of vierwielcontainers op de milieustraat,
maar ook bijvoorbeeld bij sportverenigingen (die een eigen kantine hebben), wijkgebouwen,
brede scholen, of bij supermarkten. Voor de gemeente zijn hier over het algemeen geen kosten
aan verbonden. Inwoners dienen het frituurvet in de originele verpakking in de containers te
deponeren.
3.3.4

E-waste

In de afgelopen jaren is de hoeveelheid gescheiden ingezameld E-waste langzaam maar zeker
aan het stijgen. Redenen hiervan zijn de aangescherpte regelgeving en de duidelijkheid over de
rol van de producenten (verenigd in Wecycle, voorheen NVMP). Gemeenten ontvangen van de
producenten een vergoeding voor het afvoeren van het E-waste via Wecycle. Dit systeem werkt
goed voor grote apparaten als groot wit- en bruingoed. Klein E-waste wordt echter nog
onvoldoende gescheiden aangeleverd en belandt vaak in de restafvalcontainer. In een
aantal gemeenten zijn initiatieven ontplooid om de gescheiden inzameling van dit kleine Ewaste te vermeerderen. Zo staan in de gemeenten aangesloten bij Saver sinds ruim een jaar
zogenoemde E-tainers. Volgens een informele inschatting van Saver wordt hier voldoende mee
ingezameld om de proef voort te zetten. Een container is ca. 1,5 kuub en wordt één keer in de
veertien dagen geleegd door middel van een driehakensysteem, zie de linker foto op de
volgende pagina. In de Twente Milieu-gemeenten zijn sinds april 2013 een aantal Ecozuilen
geplaatst, zie de rechter foto op de volgende pagina.7

7

Zowel met Saver als met Twente Milieu is contact gezocht voor meer inhoudelijke informatie. Twente
Milieu heeft niet gereageerd op informatieverzoeken. Saver geeft aan dat een evaluatie van de proef nog
niet beschikbaar is wegens de recent gestarte proef met de E-tainers. Desgewenst kan nader contact
worden opgenomen met Saver.
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3.3.5

Omgekeerd inzamelen

Omgekeerd inzamelen (ook wel het nieuwe inzamelen genoemd) is een relatief nieuwe visie op
inzamelen van huishoudelijk restafval. De gedachte hierbij is dat door een betere bronscheiding
er uiteindelijk zo weinig restafval overblijft, dat het niet langer zinvol is om dit periodiek aan
huis op te gaan halen. Het blijft uiteraard wel zinvol om de gescheiden componenten met
waarde aan huis op te gaan halen. De inzameling gaat zich dus richten op het ophalen van
gescheiden componenten met waarde, en het restafval moet door inwoners worden
weggebracht naar verzamelvoorzieningen. Precies het omgekeerde beeld van wat nu veelal het
uitgangspunt is, vandaar de naam “omgekeerd inzamelen”. Het concept is met name door ROVA
in een aantal Overijsselse gemeenten beproefd.
De inzameling richt zich vooral op gft-afval, oud papier en karton en plastic
verpakkingsmaterialen aan huis. In de wijk Hoonhorst in Dalfsen moeten inwoners sinds 2012
het restafval naar ondergrondse containers brengen, tegen een tarief per inworp. Het gft-afval,
kunststof en papier worden gratis opgehaald aan huis door middel van een minicontainer. Door
dit systeem is de hoeveelheid restafval gedaald van 378 kilo per huishouden in 2011 naar 157
kilo in 2012. De gemeente ontvangt weinig klachten over dit systeem. Uit een
bewonersonderzoek blijkt dat ruim 80% van de inwoners tevreden is over deze wijze van
inzamelen.

3.4

Lokaal

3.4.1

Invoering diftar in 2012

Inwoners hebben voor gft- afval, restafval en papier en karton de beschikking over drie
gechipte minicontainers van 180 liter. In 2012 heeft de gemeente het diftarsysteem ingevoerd,
waarbij afgerekend wordt op het aantal containerledigingen voor restafval. In 2013 en 2014
wordt per huishouden een basisbedrag van vastrecht in rekening gebracht en 9 ledigingen. De 9
ledigingen is de helft van het gemiddeld aantal ledigingen per huishouden in 2012. Bieden
huishoudens hun restafvalcontainer minder aan dan 9 maal voor lediging, dan volgt geen
teruggave. Wordt de container vaker dan 9 maal per jaar aangeboden, dan moet een
huishouden bijbetalen voor de extra aanbiedingen. De invoering van diftar heeft
geresulteerd in ruim 30% minder restafval, en een stijging van het
bronscheidingspercentage van 54% naar 67% in 2012.
3.4.2

Afwijkende inzameling

Aan de gemeenteraad is toegezegd om – zo vlak na de introductie van diftar- de huidige
systematiek van afvalinzameling niet wederom te wijzigingen. De inzameling met de drie
minicontainers voor gft-afval, restafval en papier en karton blijft dus gehandhaafd. Daarom
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worden in dit GAP andere inzamelsystemen zoals het omgekeerd inzamelen, het inzamelen met
een basisbak voor meerdere afvalstromen/grondstoffen en andere vormen van
tariefdifferentiatie zoals een volume-frequentiesysteem of een gewichtssysteem, buiten
beschouwing gelaten. Het GAP zal zich daardoor vooral richten op de optimalisatie van het
huidige systeem.

17

Gemeentelijk Afvalbeheerplan gemeente Etten-Leur

4

De huidige situatie

Het beschrijven van de huidige situatie met betrekking tot de afvalinzameling is voor
het opstellen van het afvalbeheerplan om verschillende redenen van belang:
•

het legt vast wat de huidige situatie is;

•

het vormt de basis voor de evaluatie van de huidige inzamelmethoden en de
huidige inzamelresultaten;

•

deze basis kan de richting bepalen voor het toekomstige afvalbeheer.

Dit hoofdstuk geeft een beknopt overzicht van de huidige situatie met betrekking tot
de inzamelstructuur, de milieustraat, de ingezamelde hoeveelheden en de
bronscheidingspercentages, de contracten, kosten en de afvalstoffenheffing.

4.1

De inzamelstructuur

In 2013 produceren in gemeente Etten-Leur iets meer dan 42.000 inwoners afval. Dit zijn iets
meer dan 18.000 huishoudens.8 Van Gansewinkel Rucphen is verantwoordelijk voor het
uitvoeren van de inzameling van de huishoudelijke afvalstoffen (exclusief de milieustraat)
binnen Etten-Leur.
4.1.1

Containerbeleid

De gemeente heeft in 2012 diftar op basis van een frequentiesysteem ingevoerd. Alle
laagbouwwoningen hebben drie 180 liter-containers gekregen voor hun restafval, gft-afval en
papier en karton. Het is mogelijk voor ieder van deze fracties maximaal één extra container aan
te vragen. De kosten voor de extra container bedragen €13,40 per container per jaar in 2013.
De minicontainers zijn gechipt. De huishoudens in de hoogbouw gebruiken (voornamelijk)
ondergrondse verzamelcontainers voor hun restafval, gft-afval en oud papier en karton. Bij
enkele hoogbouwlocaties zijn op verzoek enkele minicontainers voor gft-afval neergezet die de
bewoners kunnen gebruiken.
Op de verzamelcontainers voor restafval en voor papier en karton zit een
toegangscontrolesysteem. Papier en karton kan gratis in de containers worden geworpen.
Inwoners kunnen met hun milieupas de klep openen om er een zak in te werpen.
4.1.2

Huidige inzamelstructuur

In onderstaande tabel wordt de huidige inzamelstructuur voor alle fracties bondig weergegeven.
Tabel 4.1

De huidige inzamelstructuur

Fracties

Halen*

Restafval

Alternerende inzameling in grijze
minicontainers van 180 liter.
In totaal staan in 2013 15.6589
minicontainers uit voor restafval (incl.
de extra containers en de
geblokkeerde).
Via ondergrondse verzamelcontainers

8
9

Bij het aantal huishoudens zitten ongeveer 200 kleine bedrijven.
Peildatum 1 juli 2013
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(66 stuks per 4 november 2013) en
bovengrondse verzamelcontainers (24
stuks van 800 liter op 19 locaties). De
ondergrondse containers hebben een
volmeldsysteem. De overige containers
worden tweemaal per week geleegd.
Gft-afval

Alternerende inzameling in groene
minicontainers van 180 liter.
In totaal staan in 2013 15.2159
minicontainers uit voor gft-afval.

Papier en karton

Vierwekelijkse inzameling in

Brengen naar de milieustraat.

minicontainers van 180 liter. In totaal
staan in 2013 15.50710 minicontainers
uit voor papier en karton.
Via ondergrondse verzamelcontainers
(63 stuks) en bovengrondse
verzamelcontainers van 1.100 liter.
Verpakkingsglas

Geen haalvoorziening.

Brengen naar één van de 33
ondergrondse verzamelcontainers (27
locaties), of de milieustraat.

Kunststof

Tweewekelijkse haalvoorziening d.m.v.

Brengen naar één van de 10

verpakkingsafval

Plastic Hero-zakken die inwoners per rol

brengvoorzieningen (10 locaties). Op 8

moeten kopen, €1 voor 12 zakken.

locaties staat een perscontainer. Door de
nauwe inwerpopening (om zoveel
mogelijk te voorkomen dat inwoners
ander afval erin deponeren) wordt
inwoners via de Afvalwijzer verzocht
kleinere (draag)zakken te gebruiken om
hun plastic in te verzamelen. Of naar de
milieustraat.

Textiel

De gemeente geeft een vergunning aan

Brengen naar één van de 12

charitatieve instellingen om in totaal

brengvoorzieningen (12 locaties). Of

4x/jaar textiel in te zamelen.**

naar de milieustraat

Luiers en

Op aanvraag is bij diverse

Brengen naar peuterspeelzalen waar

incontinentiemateriaal

appartementencomplexen een

rolcontainers voor luiers staan (alleen

rolcontainer neergezet voor

tijdens openingstijden van de

incontinentiemateriaal. Deze worden

peuterspeelzaal). Deze worden 1x/week

1x/week geleegd.

geleegd. Of naar de milieustraat.

Geen haalvoorziening.

Brengen naar milieustraat (batterijen

Klein chemisch afval
(KCA)

kunnen ook naar winkels).

Afgedankte

Kan na aanmelding ook huis aan huis

Brengen naar milieustraat (of op laten

elektrische en

worden opgehaald, dit werk wordt

halen door/inleveren bij winkel waar

elektronische

uitgevoerd door De Kringloper (geldt

nieuw apparaat is aangeschaft).

apparaten (AEEA of

alleen voor groot AEEA).

E-waste)
Grof huishoudelijk
10

Peildatum 1 juli 2013
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(rest)afval

Gansewinkel.

Milieustraat

kringloopwinkel.
Brengen van b/c- hout, puin, AEEA,
tuinafval (los of via bigbag), grofvuil (los
of via bigbag), autobanden zonder velg,
dakleer, piepschuim, frituurvet/-olie,
gips, harde kunststoffen, luiers,
matrassen, metalen, tapijt, gips,
(vlak)glas, KCA, papier/karton, plastic
verpakkingsafval, textiel, grond en
asbest van particulieren.
Tevens kan de burger gratis compost
meenemen.

* Onder halen wordt alleen de haalvoorziening verstaan voor de aangewezen huishoudens. Hieronder vallen
ook de ondergrondse restafvalcontainers en papier en kartoncontainers voor hoogbouwaansluitingen. Onder
brengen wordt de algemene brengvoorzieningen (containerparken) verstaan, bedoeld voor alle
huishoudens.
** Dat wil niet zeggen dat charitatieve instellingen gebruik maken van deze mogelijkheid. Charitatieve
instellingen zijn nu nog niet verplicht de ingezamelde hoeveelheden aan de gemeente te melden. Vanaf
2014 zijn zij dat wel verplicht.

De gemeente heeft brengvoorzieningen in de wijken voor het brengen van de droge fracties
glas, textiel en kunststoffen. Niet op elke locatie is de mogelijkheid aanwezig om al deze fracties
kwijt te kunnen. Inclusief de milieustraat zijn er 28 brenglocaties binnen de gemeente. Een
overzicht van de locaties is opgenomen in Bijlage 1. Het gaat om ondergrondse
verzamelcontainers (m.u.v. de containers op de milieustraat). De minicontainers worden
geleased, de verzamelcontainers zijn eigendom van de gemeente en zijn nog vrij nieuw.
Grof restafval, grof tuinafval, bruikbare huisraad en groot AEEA kan op afroep door Van
Gansewinkel aan huis worden opgehaald. Daarvoor worden kosten in rekening gebracht. De
tarieven voor inwoners staan vermeld in de Afvalwijzer.
4.1.3

De milieustraat

Gemeente Etten-Leur heeft één milieustraat die is gevestigd aan de Verschuurweg 5 en alleen
toegankelijk is voor inwoners van Etten-Leur. Inwoners uit omringende gemeenten en
bedrijfsafval worden niet toegelaten. De adresgebonden milieupas dient als toegangsbewijs. De
openingstijden zijn als volgt:

•

maandag tot en met donderdag van 13.00 tot 16.00 uur, in de zomerperiode
(gedurende de zomertijd) op woensdagen tot 19.00 uur geopend.

•
•

vrijdag van 10.00-16.00
zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur

Op zon- en feestdagen is de milieustraat gesloten. Op de afvalwijzer en via de website
www.afval3xbeter.nl kunnen inwoners de tarieven vinden die gelden voor verschillende
afvalfracties die naar de milieustraat worden gebracht.
De milieustraat heeft voldoende capaciteit. Er wordt gebruik gemaakt van een stortbordes en
een aparte route voor gratis en betaalde stromen. De landelijke ontwikkelingen omtrent de
milieustraat worden nauw gevolgd.
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4.1.4

De contracten

In de gemeente Etten-Leur is de huishoudelijke afvalinzameling en -verwerking contractueel
aan verschillende partijen uitbesteed. Een overzicht volgt in onderstaande tabel.
Tabel 4.2

Overzicht van de contracten

Fracties

Contract met

Inzameling (grof) afval, lease minicontainers met

Van Gansewinkel Rucphen in combinatie met WCS

chip en datamanagement

Roosendaal
Contractduur: tot 31-12-2017 + optie 1 jaar
verlenging

Kunststof verpakkingen aan huis

Van Gansewinkel Rucphen
Contractduur: tot 1-1-2015 + optie jaarlijks
verlengen tot 31-12-2018 (parallel aan
hoofdcontract)

Glasinzameling

Regionaal contract met Van Gansewinkel Rucphen
Contractduur: tot 1-3-2015 (inclusief verlenging)

Transport en verwerking afvalstromen milieustraat

Van den Noort, Dongen
Contractduur: tot 31-8-2014 + optie 3 jaar
verlenging

Verwerking restafval en gft-afval

Attero
Contractduur: tot 1-2-2017, is opgezegd.

Leveren, onderhoud en reiniging perscontainers

Sidcon, Wijchen

t.b.v. plastic verpakkingsafval

Contractduur: tot 15-2-2015

Leveren, onderhoud en reiniging ondergrondse

B-Waste, Deventer

containers t.b.v. plastic, glas en textiel

Contractduur: tot 23-7-2016

Leveren, onderhoud en reiniging ondergrondse

B-Waste, Deventer

containers t.b.v. papier en restafval

Contractduur: tot 1-1-2015

Exploitatie groencomposteerinrichting Zwartenberg

van Berkel, Uden
Contractduur: tot 1-2-2017

4.2

Communicatie over afval

4.2.1

Externe communicatie

De gemeente heeft de externe communicatie over afval zelf in de hand. Alle informatie over
afval staat op de website www.afval3xbeter.nl die via een link op de homepage van de
gemeente te vinden is. Hier kunnen inwoners terecht voor informatie over huishoudelijk afval.
De gemeente communiceert aan haar inwoners op de volgende wijze:
•

Voor iedereen is een Afvalwijzer beschikbaar die jaarlijks wordt opgesteld. Hierop staat
veel informatie over hoe inwoners hun afval het beste kunnen scheiden en waar zij het
kwijt kunnen.

•

De gemeente heeft een Afvalapp voor de smartphone ontwikkelt. Inwoners hebben
daarmee onder andere de afvalkalender paraat en de locaties van de containerparken.
Ook kunnen inwoners een melding ontvangen wanneer welk afval kan worden
aangeboden. Deze app is gekoppeld aan de website www.afvalwijzer.nl. De burger kan
dus op drie locaties afvalinformatie vinden. Ook via de Etten-Leurse Bode en via social
media (Twitter, Facebook, You-tube) wordt over afvalinzameling gecommuniceerd.
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•

Via de BuitenBeter-app kunnen inwoners via hun smartphone snel een melding doen
over problemen in de buitenruimte, zoals bijvoorbeeld het melden van bijgeplaatst
afval.

•

Wanneer er een wijziging en/of proef van start gaat, worden huishoudens via een huisaan-huisbrief en de Afvalapp op de hoogte gesteld.

•

De gemeente heeft ook een klachten- en meldingenlijn. Het aantal meldingen en
klachten per e-mail en telefoon wordt geregistreerd, evenals het onderwerp. Er geldt
een protocol hoe met meldingen wordt omgegaan. Deze luidt: alle vragen, klachten of
anderszins komen bij D&C11 binnen via een 0900 nummer of e-mail, vervolgens zetten
zij de klacht of melding door naar de inzamelaar of naar de gemeente. Meldingen voor
ophalingen worden ingeboekt en er worden afspraken gemaakt wanneer dit wordt
uitgevoerd. In 2012 zijn in totaal 10.434 meldingen (inclusief klachten) binnengekomen
per e-mail, de servicelijn en direct via de gemeente. De meeste meldingen gaan over de
ophaaldienst of over een vraag om meer informatie.

•

Ons afval bestaat deels uit voedselresten. Om deze fractie uit het restafval te houden, is
bewustwording belangrijk zodat voedselverspilling wordt voorkomen. Naast het
milieueffect spelen in deze recessie ook de financiële gevolgen van voedselverspilling
voor veel huishoudens een grotere rol. Regionaal, via de RWB, is in 2012 een
bewonersonderzoek gedaan naar voedselverspilling. De respons op dit
bewonersonderzoek was laag, waardoor de resultaten niet representatief zijn. In 75%
van de huishoudens wordt wel eens eten weggegooid, zo blijkt uit de antwoorden. De
deelnemers geven aan dat ze eten moesten weggooien omdat ze te veel hadden
gekocht. Dat komt met name door (te) grote verpakkingen of de verleiding van een
aanbieding. Ook koken mensen vaak te veel, vooral omdat ze bang zijn te weinig te
hebben. Meer dan de helft van de deelnemers denkt dat informatie om
voedselverspilling te voorkomen hen helpt om slimmer te kopen, te koken en te
bewaren. Ter afronding van het regionale project zijn aan de gemeenten handreikingen
voor verdere communicatie over het voorkomen van voedselverspilling gegeven.

4.2.2

Interne communicatie en regie

De afdeling Stadsbeheer is onder andere verantwoordelijk voor de afvalinzameling en
verwerking binnen de gemeente. Er is regelmatig overleg tussen de wethouder, de
beleidsadviseur, de uitvoering, communicatie en de afdeling PWZ. De lijnen intern zijn kort.
Daarnaast vindt regelmatig overleg plaats met Van Gansewinkel Rucphen die verantwoordelijk
is voor de inzameling van de huishoudelijke fracties. Ook met D&C vindt periodiek overleg
plaats.
Regionale afstemming vindt plaats via de RWB (Regio West-Brabant). Onder de vlag van de
commissie Duurzaamheid wordt periodiek ook bestuurlijk over afval overlegd.

4.3

Handhaving omtrent afval

Gemeente Etten-Leur voert zelf de handhaving op het naleven van de regels omtrent
afvalinzameling uit. De handhaving is gebaseerd op de Afvalstoffenverordening Gemeente

11

D&C is de externe partij die verantwoordelijk is voor het container- en chipbeheer, het beheer van de
ledigingsgegevens en het ontvangen/afhandeling van meldingen van inwoners over de afvalinzameling en
de containers.
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Etten-Leur 2012.12 De gemeente heeft eigen Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s ) in
dienst, in totaal 4 fte’s. De inzet van deze 4 fte wordt verdeeld over diverse
handhavingsterreinen. De wens bestaat wel vanuit afvalbeheer een vast aantal uren vast te
leggen middels een budget in de begroting Afval.
Er wordt door handhaving ook in 2013 extra aandacht gegeven aan afval. Nadat in het begin
van het jaar bleek dat er erg veel bijplaatsingen en illegale dumpingen plaatsvonden, is medio
juni door het college een hogere inzet van handhaving verlangd. In 2013 zijn er tot en met
september circa 75 boetes/waarschuwingen uitgeschreven (geheel 2011 – 9, geheel 2012 – 12
boetes), waarvan het merendeel na 1 juni is uitgeschreven. De meeste boetes bedragen circa
€90 oplopend tot een enkele van € 360.

4.4

Kwaliteit openbare ruimte

4.4.1

Werken op beeld

Naast het afvalbeheer voert de gemeente ook een actief beleid op het beheer van de openbare
ruimte. Tussen beide bestaan raakvlakken, onder andere de illegale afvaldumpingen, het
zwerfafval, het vegen van de straten en het plaatsen van afvalbakken.
De gemeente vindt dat de openbare ruimte schoon, heel en veilig moet zijn en hecht hier veel
waarde aan, evenals haar burgers. Om een goede kwaliteit te waarborgen, is in 2006 het
referentiekader ‘Beheren op niveau’ opgesteld. Hierin is de gewenste kwaliteit van de openbare
ruimte vastgesteld en de financiële middelen die daarvoor mogen worden ingezet. Er wordt
specifiek ingegaan op het vegen van wegen, zwerfafval, illegaal vuil, hondenpoep, graffiti en
aanplakkingen. Aan de verschillende structuurelementen (o.a. woonwijk, winkelgebied, parken
en recreatie) is een te behalen kwaliteitsnorm gekoppeld; hoog (4), gemiddeld (3) of sober
(2).13 Aan het bepalen van de kwaliteitsnorm ging een burgerpeiling vooraf. Door op deze
manier te werken, wordt niet meer gewerkt op frequentie, maar op beeld.
4.4.2

Zwerfafval

Zwerfafval is voor veel mensen een doorn in het oog. Iedereen leeft graag in een schone
openbare ruimte, maar helaas nemen veel mensen niet de moeite hun afval in een (eigen)
afvalbak te doen. Naast dat het hinderlijk is, kost het de samenleving ook nog eens veel geld
om het zwerfafval te bestrijden. De gemeente heeft zichzelf kwaliteitsnormen gesteld waaraan
de netheid van de openbare ruimte moet voldoen. De wijkteams van de gemeentelijke
buitendienst reinigen de openbare ruimte zo, dat de gestelde kwaliteitsnorm gehaald wordt.
Definitie van zwerfafval:
Afval dat mensen bewust of onbewust weggooien of achterlaten op plaatsen die daar niet voor
bestemd zijn of door indirect toedoen of nalatigheid van mensen op die plaatsen is terechtgekomen.
Bladafval, kauwgum, onkruid, hondenpoep en graffiti vallen niet onder zwerfafval, zo stellen
Rijkswaterstaat Leefomgeving en Gemeente Schoon.

De buitendienst van de gemeente bestaat uit twee wijkteams, met ieder een veegmachine. Het
zwerfafval wordt deels door de veegmachines verwijderd. Op moeilijk te bereiken plaatsen
12

Afvalstoffenverordening Gemeente Etten-Leur 2012 is vastgesteld door de gemeenteraad op 13
december 2011.
13
De onderhoudsniveaus lopen formeel van 1 (slecht) t/m 5 (zeer hoog), maar de gemeente streeft alleen
de niveaus 2 t/m 4 na.
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wordt het zwerfvuil handmatig verwijderd. Dit wordt door een aangewezen persoon van een
wijkteam gedaan, die voor het transport een zwerfvuilwagen gebruikt (per wijkteam is een
zwerfvuilwagen beschikbaar).
Driemaal per jaar voert een extern bureau een monitoring uit om te controleren in hoeverre
onder andere de reiniging aan de gestelde beeldkwaliteitsnorm voldoet. In onderstaande tabel
staat de gewenste kwaliteitsnorm voor zwerfafval per structuurelement zoals op het
schouwformulier staat vermeld.
Tabel 4.3

Gesteld onderhoudsniveau zwerfafval per structuurelement

Structuurelement

Kwaliteitsnorm

Woongebied

Gemiddeld (3)

Centrumgebied

Hoog (4)

Groengebied

Hoog (4)

Buitengebied

Sober (2)

Bedrijventerreinen

Gemiddeld (3)

Hoofdweg

Gemiddeld (3)

Bijzondere omgeving

Hoog (4)

Bijzondere hoofdweg

Hoog (4)*

*Deze kwaliteitsnorm wordt vanwege bezuinigingen verlaagd naar Gemiddeld (3), besluit begroting 2014.

De resultaten van de drie monitoringrondes in 2012 en de eerste monitoringronde in 2013
worden in de volgende tabel weergegeven.
Tabel 4.4

Resultaten monitoring zwerfafval in 2012 en voorjaar 2013
apr-12

jul-12

dec-12

apr-13

Zwervuil Zwerfvuil Zwervuil Zwerfvuil Zwervuil Zwerfvuil Zwervuil Zwerfvuil
groen
verharding
groen
verharding
groen
verharding
groen
Kwaliteitsnorm verharding
Woongebied

3

3

3

3

3

3

3

3

3

C entrumgebied

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Groengebied

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Buitengebied

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Bedrijventerrein

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Hoofdweg

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Bijzondere omgeving

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Bijzondere hoofdweg

4

4

4

4

4

4

4

4

4

De kwaliteitsnorm voor zwerfafval wordt in 2012 en in het voorjaar van 2013 in elk van de
gebieden gehaald. Dat houdt in dat Stadsbeheer de kwaliteitsnorm goed voor ogen heeft en
goed inspeelt op de situatie als dat nodig is.
In 2012 is 299 ton aan zwerfafval ingezameld en 106 ton uit afvalbakken en illegaal
geplaatst afval naast algemene verzamelcontainers. Handhavers proberen de eigenaar
van het illegaal geplaatste afval te traceren. Het afval wordt door de zwerfvuilwagen of door de
vrachtwagen meegenomen. De prognose voor 2013 is, dat de hoeveelheid zwerfafval toeneemt
naar 342 ton (8 kilo/inwoner) en de hoeveelheid uit afvalbakken en illegale dumpingen naar
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120 ton (3 kilo/inwoner).14 Maatregelen zijn nodig om deze hoeveelheden terug te
dringen.
Op 25 september 2013 is een bewonersavond georganiseerd –op basis van waarderend
vernieuwen- waarbij de bewoners uit de wijken werden uitgenodigd om hun ideeën aan te
dragen ter vermindering van het (zwerf)afval. De nadere detaillering is opgenomen in Bijlage 3.
4.4.3

Afvalbakken

De gemeente heeft geen afvalbakkenbeleid, wat met zich meebrengt dat er geen
plaatsingscriteria bestaan. Bij het plaatsen van een afvalbak wordt in de praktijk gekeken naar
de mate van vervuiling in het betreffende gebied. Soms is een afvalbak geplaatst op verzoek
van een inwoner of wijkvereniging. Ook hiervoor bestaan geen vastgestelde richtlijnen.
In de gemeente staan momenteel 545 afvalbakken. Het overgrote deel van de afvalbakken is
van het merk Bammens. Er komen verschillende kleuren voor, voor het grootste deel geel en
groen.
4.4.4

Bijplaatsingen

Etten-Leur heeft dit jaar meegedaan aan het Thematraject Bijplaatsingen van Gemeente
Schoon. In dit kader is een schouw uitgevoerd op een aantal containerlocaties om zicht te
krijgen op de aard en omvang van de bijplaatsingen15.
De problemen van bijplaatsingen zijn het grootst op
de locaties met ondergrondse containers voor
kunststof, textiel en glas bij supermarkten. Er lijkt een
duidelijke toename van bijplaatsingen te zijn in het
weekend. De zwerfafvalploeg neemt het bijgeplaatste
afval mee. Omdat het bijgeplaatste afval met het
zwerfafval meegenomen wordt, wordt het niet apart
gewogen en geregistreerd.
Wanneer er bij de gemeente een melding binnenkomt,
reageert men direct. Naast een regulier telefoonnummer en een webformulier heeft de
gemeente hier ook een ‘App’ voor beschikbaar gesteld. Middels de App ‘BuitenBeter’ voor de
smartphone kunnen inwoners makkelijk melding maken van volle containers, bijplaatsingen en
andere overlast in de openbare ruimte.

4.5

De kosten

4.5.1

De afvalbeheerkosten

De gemeente is wettelijk verplicht al het huishoudelijk afval in te zamelen. Voor de inzameling,
de verwerking en de bijbehorende beleidsuitvoering worden kosten gemaakt. De
afvalbeheerkosten in 2012 waren volgens de gemeentelijke jaarrekening gemiddeld €212,98
per aansluiting.

14
15

Bron: Zwerfafvalpresentatie september 2013.
Bijplaatsen is het plaatsen van afval naast een afvalcontainer.
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4.5.2

De afvalstoffenheffing

Elk huishouden betaalt via de afvalstoffenheffing voor de kosten voor de inzameling en de
verwerking van het afval. Omdat de gemeente een diftarsysteem hanteert, betaalt een
huishouden naast een vast tarief ook een variabel tarief: een bedrag per lediging van de
container/inworp in een verzamelcontainer voor restafval. In de tabel staan de tarieven voor
2013.16
Tabel 4.5

Tarieven 2013
180 liter container

Ondergrondse 60 liter

Inpandige 30 liter

trommel

trommel

Vastrecht (incl. ledigen gft-

€192/jaar incl. 9

€192 incl. 27 inworpen

€192 incl. 54

en papiercontainers, en 2x

ledigingen

inworpen

½ m3 gratis op betaalroute
milieustraat)
Extra lediging/inwerp

€4,50

€1,50

€0,75

restafval

Het vastrecht voor 2014 is vastgesteld op €180 per huishouden per jaar, een verlaging van €12
ten opzichte van 2013. Het bedrag per lediging blijft in 2014 gelijk. De afvalstoffenheffing van
gemeente Etten-Leur is 100% kostendekkend.

Wettelijk gezien:
De begrote opbrengsten mogen de begrote kosten niet overschrijden. Onder te verhalen kosten
behoren onder meer de verwerkingskosten, de inzameling- en transportkosten en kosten van
genomen maatregelen om de hoeveelheid afval te verminderen. Ook de kosten van heffing en
invordering (waaronder kwijtscheldingskosten) zijn verhaalbaar. Een deel van de totale kosten van
straatreiniging en handhaving mag worden toegerekend aan de afvalstoffenheffing. De kosten van
algemeen zwerfafval mogen niet worden verhaald middels de afvalstoffenheffing, omdat deze
volgens de Hoge Raad geen verband houden met de inzameling van vuil waarop de heffing
betrekking heeft.

16

Bron: Afvalwijzer 2013
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5

Analyse van de huidige situatie

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het afvalbeheer van de gemeente EttenLeur uiteengezet. Hiervoor worden de afvalcijfers en sorteeranalyses uit 2012
gebruikt zoals door de gemeente beschikbaar zijn gesteld.17

5.1

Milieuprestaties

De milieuprestaties op het gebied van afval worden voornamelijk bepaald door de volgende
aspecten:
•

De hoeveelheid huishoudelijk restafval per inwoner. Dit geeft, in samenhang met de
hoeveelheid gescheiden afval, een indicatie over de hoeveelheid afval die de burger
genereert en hoe hij met dit afval omgaat. Het kan tevens een indicatie zijn van de
mate waarin de burger gefaciliteerd wordt zijn afval te scheiden.18

•

Het bronscheidingspercentage. Dit percentage geeft de verhouding gescheiden
ingezameld afval ten opzichte van het ongescheiden restafval weer.

•

De sorteeranalyse. Hieruit blijkt welke herbruikbare fracties nog aanwezig zijn in het
restafval.

5.1.1

Afvalhoeveelheden en bronscheidingspercentages

In gemeente Etten-Leur werd in 2012 in totaal circa 495 kilo afval per inwoner ingezameld,
waarvan circa 332 kilo gescheiden en circa 163 kilo restafval. Daarmee behaalt de gemeente
een bronscheidingspercentage van 67% en wordt het minimaal te behalen percentage voor
nuttig hergebruik van tenminste 60% in 2015 nu al bereikt. Zie Bijlage 2 waarin een tabel met
de afvalhoeveelheden en het bronscheidingspercentage is opgenomen.

Tweede Landelijk Afvalbeheerplan
Het LAP 2 is geldig tot en met 2015 en geeft een doorkijk tot 2021. In het LAP 2 wordt het
algemene afvalbeheerbeleid aangegeven en aandacht gegeven aan onder andere afvalscheiding,
inzameling, nuttige toepassing, storten en verbranding. Een ketengericht afvalbeleid is een ander
belangrijk onderdeel. Uiteraard heeft het LAP 2 binnen deze onderdelen de uitgangspunten en
doelstellingen kenbaar gemaakt. Zo is in het LAP 2 vastgelegd dat minimaal 60% nuttig
(her)gebruik van het huishoudelijk afval in 2015 door gemeenten moet worden nagestreefd.
Voormalig staatsecretaris Atsma stelde in zijn Afvalbrief d.d. september 2011 dat in 2015 60% tot
65% hergebruik gerealiseerd moet zijn.

17

2012 is een afgesloten jaar waardoor een volledig beeld ontstaat van de afvalcijfers die goed te
vergelijken zijn met de resultaten van andere gemeenten. De voorlopige afvalcijfers van 2013 van
gemeente Etten-Leur worden later ook gebruikt om deze met 2012 te kunnen vergelijken, maar dat wordt
specifiek aangegeven. Voor de afvalcijfers 2012 is de volgende bron gebruikt: Bureau Milieu & Werk
(2013). Grafieken en tabellen 2011 en 2012 gemeente Etten-Leur, definitief.
18
Indien weinig faciliteiten aanwezig zijn, zal de hoeveelheid restafval in het algemeen hoger zijn dan
wanneer er veel faciliteiten zijn. Aan de andere kant speelt de mentaliteit van de burger ook een grote rol.
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5.1.2

Samenstelling van het restafval

Gemeente Etten-Leur houdt jaarlijks twee sorteeranalyses van het fijne restafval. Daarmee
wordt de samenstelling van het restafval onderzocht. De gemeente houdt zowel sorteeranalyses
van het restafval uit een aantal verzamelcontainers als van het restafval verzameld in
minicontainers. Een sorteeranalyse is een momentopname. Het kan dus zijn dat een
sorteeranalyse die in een andere periode wordt uitgevoerd een iets ander beeld geeft. Toch kan
een sorteeranalyse wel een goed beeld geven van de fracties die het meest in het restafval voor
komen. De gemiddelde uitkomsten van de sorteeranalyse uit december 2012 zijn in
onderstaande taartdiagram weergegeven.
Figuur 5.1

Uitkomst van de sorteeranalyse december 2012, Etten-Leur

Uit de diagram valt op dat er voornamelijk groente- en fruitafval in het restafval zit (29%),
gevolgd door kunststof verpakkingen (11%), herbruikbaar papier (in totaal 10%) en glas (5%).
De gemeente biedt inwoners voor de meeste fracties die in het restafval zitten de mogelijkheid
deze gescheiden en gratis aan te bieden. Vooral gft-afval, papier en karton, glas en kunststof
verpakkingen zijn relatief gemakkelijk gescheiden aan te bieden. In de tabel in Bijlage 2 is aan
de hand van deze sorteeranalyse te zien hoeveel kilogram aan te scheiden fijne fracties nog in
het restafval zitten.
5.1.3

Doel regio West-Brabant

Gemeente Etten-Leur sluit zich aan bij de doelstelling van Regio West-Brabant. Dat houdt in
dat zij streeft naar een afvalloze gemeente in 2030, maar als tussenstap een
maximaal restafvalaanbod nastreeft per inwoner per jaar van 150 kilo in 2017 (dat is
inclusief grof restafval).
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In 2012 is per inwoner nog 163 kilo (grof)restafval aangeboden. Dat moet dus met tenminste
13 kilo per inwoner omlaag binnen 5 jaar. Wordt dit gehaald, dan zal het totale
bronscheidingspercentage van de gemeente stijgen van 67% naar 69,5%.
Ook in de recent verschenen regionale benchmark19 wordt geconcludeerd dat de doelstelling
van maximaal 150 kilo (grof)restafval binnen het bereik van gemeente Etten-Leur ligt,
misschien zelfs wel in 2013. Het bronscheidingspercentage in Etten-Leur (67%) ligt boven het
regiogemiddelde (62%).
5.1.4

Doorkijk in de afvalcijfers van 2013

Op basis van de afvalcijfers tot en met juli 2013 en de sorteeranalyses die zijn uitgevoerd in
april 2013, is een prognose van de afvalcijfers te geven voor het jaar 2013. Zie voor een
overzicht de tabel in Bijlage 2.
Als inwoners hun afval de rest van het jaar inzamelen zoals zij tot en met juli 2013 hebben
gedaan, dan is de prognose dat de gemeente voor 2013 een totaal bronscheidingspercentage
van circa 71% haalt. Een verbetering van 4% ten opzichte van 2012. Dat komt omdat de
scheiding van het fijne huishoudelijke afval volgens de prognose met circa 5,5% verbetert door
voornamelijk een vermindering van het restafvalaanbod (-31 kg/inw) en meer gescheiden
aanbod per inwoner (circa +2 kg/inw). De flinke daling van het restafval is dus niet te verklaren
door een stijging van eenzelfde hoeveelheid gescheiden fijn afval. De daling van het
restafvalaanbod is voor een deel te verklaren doordat in 2012 appartementen voorzien zijn van
bemeterde restafvalcontainers. Ook een gewenning aan het diftarsysteem en afvalscheiding
kan zijn opgetreden. Wellicht dat de economische crisis ook een rol speelt.
De landelijke doelstelling met betrekking tot het bronscheidingspercentage van tenminste 60%
in 2015 wordt met circa 71% door de gemeente veilig gesteld.
Het restafvalaanbod (incl. grof restafval) per inwoner zal in 2013 volgens deze prognose dalen
van 163 kilo per inwoner naar circa 132 kilo per inwoner, oftewel een daling van circa 30 kilo
per inwoner. In dat geval wordt de doelstelling (een restafvalaanbod van maximaal 150 kilo per
inwoner in 2017) van Regio West-Brabant al gehaald.
In april 2013 is een sorteeranalyse van het restafval gehouden, zie Figuur 5.2.

19

Regionale afvalbenchmark in de Regio West-Brabant 2012, juni 2013
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Figuur 5.2

Uitkomst van de sorteeranalyse april 2013, Etten-Leur

Ten opzichte van 2012 wordt volgens de prognose in 2013 minder restafval ingezameld. Elke
kilo papier, glas etc. die nog in het restafval zit, weegt in 2013 procentueel daardoor zwaarder
mee. Ook in 2013 bestaat een groot deel van het restafval uit groente- en fruitafval (35%),
gevolgd door kunststof verpakkingen (9%) en overig kunststof (7%). Ten opzichte van 2012 zit
in het restafval van 2013 (o.b.v. de prognose van 121 kg fijn restafval per inwoner) veel minder
kunststof verpakkingen, een daling van 6,5 kilo per inwoner. Wat ten opzichte van 2012 iets
meer in het restafval zit, zijn luiers en hygiënisch papier.
In 2012 is 299 ton aan zwerfafval ingezameld en 106 ton uit afvalbakken en illegaal geplaatst
afval naast algemene verzamelcontainers. De prognose voor 2013 is, dat de hoeveelheid
zwerfafval toeneemt naar 342 ton (8 kilo/inwoner) en de hoeveelheid uit afvalbakken en illegale
dumpingen naar 120 ton (3 kilo/inwoner).20 Maatregelen zijn nodig om deze hoeveelheden
terug te dringen.

5.2

Kostenprestaties

De afvalbeheerkosten per aansluiting in 2012 in gemeente Etten-Leur bedroegen gemiddeld
€212,98.21 In 2011 bedroegen deze kosten per aansluiting nog €250,55. Een daling van €37,57
per aansluiting is daarmee in 2012 gerealiseerd.
5.2.1

Kosteneffect betere scheiding

Wanneer het afval nog beter gescheiden wordt aangeboden, worden verbrandingskosten voor
restafval bespaard en worden de opbrengsten van de verwerking van fracties als glas, textiel en
papier hoger (afhankelijk van de dan geldende tarieven voor verwerking en contractafspraken).

20
21

Bron: Zwerfafvalpresentatie september 2013.
Bron: Jaarrekening 2012.
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Wanneer de doelstelling van de RWB wordt aangehouden, en in 2017 maximaal 150 kilo
restafval (incl. grof restafval) per inwoner per jaar mag worden ingezameld, betekent dat een
vermindering van circa 550 ton restafval per jaar ten opzichte van de ingezamelde hoeveelheid
in 2012. Tegen het verwerkingstarief voor restafval voor 2014 is dat een kostenvermindering
van ruim €80.000 per jaar op de totale afvalbegroting.22 Daartegenover staan de stijging in
kosten en opbrengsten voor de fracties die dan meer gescheiden worden ingezameld. Bij het
opstellen van de begroting 2014 en de berekening van de afvalstoffenheffing 2014 is hier al
rekening mee gehouden.

5.3

Serviceprestaties

Het serviceniveau is van invloed op de afvalprestaties van gemeente Etten-Leur. In
onderstaande tabel wordt beknopt het serviceniveau voor de fracties die inwoners naar een
containerpark kunnen brengen weergegeven, te weten kunststof verpakkingen, glas en textiel,
door middel van de dichtheid. Daarmee wordt het aantal huishoudens per voorziening bedoeld.
Deze wordt vergeleken met andere gemeenten en de landelijke norm. De dichtheid zegt alleen
niets over de loopafstanden die inwoners moeten afleggen naar een containerpark.23
Tabel 5.1

Serviceniveau brengvoorziening

Dichtheid brengvoorziening (aantal huishoudens/voorziening)
Gemiddelde
Fractie

Etten-Leur 2012

vergelijkbare
gemeenten

Landelijke norm2

20121
Glas

554

609

600

Kunststof verpakkingsafval

1.828

817

1.000

Textiel

1.523

2.769

2.750

1

Bron: Cyclus Management Benchmark Afvalscheiding, peiljaar 2012.

2

Bron: Cyclus. Veel gebruikt als leidraad.

Gemeente Etten-Leur heeft -naast de haalvoorziening voor kunststof verpakkingen- 10
(pers)containers waar inwoners hun kunststof naartoe kunnen brengen (exclusief de container
op de milieustraat). Dat betekent dat er een dichtheid is van 1.828 huishoudens per container.
Het aantal huishoudens per voorziening ligt boven het gemiddelde en de landelijke norm en de
gemeente scoort dus matig wat betreft dichtheid. De gemeente kan overwegen meer containers
op strategische locaties te plaatsen. Wel dient opgemerkt te worden dat Etten-Leur naast de
containers, ook nog de kunststofverpakkingen tweewekelijks aan huis ophaalt. Voor glas en
textiel scoort de gemeente beter dan gemiddeld en de landelijke norm.

22

Voor de verwerkingskosten restafval is gerekend met tarief dat geldt voor 2014, namelijk €146,08 per
ton
23
De containers op de milieustraat voor kunststof verpakkingen, glas en textiel zijn niet meegenomen.
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Enquête afvalinzameling
In juni 2013 is een enquête onder inwoners gehouden bij 8 containerparken (bij supermarkten) en
tijdens de twee weekmarkten in de gemeente. Er werd gevraagd naar de mening van de inwoners
over o.a. de netheid van de containerparken en de capaciteit. Bijna 70% van de respondenten gaf
aan dat de netheid van de containerparken beter kan. Bijna 65% van de respondenten zegt zijn
afval voldoende kwijt te kunnen, 10% is het daar niet mee eens en zegt zijn afval onvoldoende
kwijt te kunnen.

In Bijlage 1 is een plattegrond toegevoegd waarop de locaties van de containerparken te zien
zijn.
Op de milieustraat kunnen inwoners ongeveer 22 fracties brengen. De openingstijden zijn ruim,
al is er, behalve in de zomerperiode, geen avondopenstelling. Het serviceniveau lijkt dus
voldoende te zijn. Omdat deze informatie in benchmarks ontbreekt, maakt dit het vergelijken
met andere gemeenten lastig.
5.3.1

Communicatie

Het is moeilijk te bepalen in hoeverre de interne en externe informatievoorziening over afval
binnen gemeente Etten-Leur voldoende is. Over het algemeen geldt dat er meer over een
onderwerp wordt gecommuniceerd wanneer het onderwerp leeft. Leeft een onderwerp als afval
erg binnen de samenleving, dan gaan mensen zelf eerder op zoek naar informatie over afval.
Aan de andere kant zal de gemeente dan ook meer hierover berichten om aan de vraag van
inwoners te kunnen voldoen.
Het werkt ook andersom. Wanneer het onderwerp afval intern binnen de gemeente gaat leven
en er intern draagvlak ontstaat over een te volgen (nieuw) beleid om gezamenlijk de gestelde
doelstellingen te bereiken, zet zich dit vaak voort in verbeterde, consequente en meer
regelmatige communicatie naar buiten toe. Het draagvlak onder inwoners zal dan ook
verbeteren omdat hun achtergrondkennis wordt vergroot, de beweegredenen van de gemeente
duidelijker worden en de verwachtingen en medeverantwoordelijkheid die de gemeente legt bij
een inwoner sneller worden geaccepteerd. De gemeente moet dus consequent blijven
communiceren over gestelde doelstellingen, waarop deze zijn gebaseerd en hoe zij deze wil
behalen. In Paragraaf 7.5 wordt nader ingegaan op de maatregelen die in het kader van
afvalcommunicatie worden voorgesteld.
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5.4

Samenvatting en aandachtspunten

Milieuprestaties:
•

In 2012 is een totaal scheidingspercentage van 67% gehaald, waarmee de landelijke
doelstelling van tenminste 60% in 2015 nu al wordt gerealiseerd .

•

Het restafval bestond in 2012 vooral uit groente- en fruitafval (29%), kunststof
verpakkingen (11%) en papier en karton (10%).

•

De (tussen)doelstelling van Regio West-Brabant, maximaal 150 kilo restafval vanaf 2017,
wordt in 2012 nog niet gehaald.

•

Een prognose voor de afvalscheidingsresultaten in 2013 geeft aan dat een totaal
scheidingspercentage kan worden gehaald (als de inzamelresultaten tot en met juli zich
soortgelijk voortzetten) van 71%. De landelijke doelstelling van tenminste 60% in 2015 is
daarmee veilig gesteld.

•

Dezelfde prognose laat zien dat een totale hoeveelheid restafval wordt ingezameld van
circa 132 kilo per inwoner. Met dit te verwachten resultaat voldoet de gemeente aan de
(tussen)doelstelling van de Regio West-Brabant van maximaal 150 kilo restafval per
inwoner in 2017.

Kostenprestaties:
•

De gemiddelde afvalbeheerkosten per aansluiting liggen in 2012 met €212,96 al €37,57
per aansluiting lager dan in 2011.

Serviceniveau:
•

Het aantal huishoudens per glas- en textielcontainer is in gemeente Etten-Leur lager dan in
vergelijkbare gemeenten en de landelijke norm. De gemeente scoort dus goed wat betreft
dit onderdeel van het serviceniveau voor deze fracties. Echter, het aantal huishoudens per
container voor kunststoffen ligt hoger dan gemiddeld en de landelijke normen scoort de
gemeente dus minder goed op. In tegenstelling tot glas en textiel heeft de gemeente voor
kunststof verpakkingen ook een haalvoorziening. De vraag is dus, of de gemeente het
nodig acht het serviceniveau voor de brengvoorziening voor kunststof verpakkingen te
verbeteren.

•

Of de informatievoorziening naar inwoners over afvalinzameling door inwoners voldoende
wordt geacht, is niet goed aan te geven.
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6

Proef en onderzoeken

Met de landelijke doelstelling van tenminste 60% afvalscheiding in 2015 en de visie
van Regio West-Brabant, die uiteindelijk afvalloos wil zijn, in het achterhoofd, voert
de gemeente een actief afvalbeleid. In 2012 is diftar op het restafval ingevoerd en
daardoor wist zij te bereiken dat inwoners hun afval bewuster zijn gaan scheiden.
Desalniettemin zitten er nog makkelijk te scheiden afvalstoffen in het restafval, zo
blijkt uit de sorteeranalyses uit 2012 en 2013. De gemeente heeft daarom
voorafgaande aan onderhavig beheerplan enkele proeven en onderzoeken gehouden
om afvalscheiding verder te stimuleren. In dit hoofdstuk worden deze proeven en
onderzoeken en de resultaten kort beschreven.

6.1

Optimalisatie gft-inzameling

De feiten van gft-afval op een rij:
•

Het gft-afval wordt door middel van minicontainers van 180 liter ingezameld en
tweewekelijks geleegd.

•

In 2012 is per inwoner 107 kilo gft-afval ingezameld, in totaal meer dan 4.500 ton.

•

De verwerkingskosten per ton gft-afval bedragen in 2014 waarschijnlijk €46,82/ton.

•

Het restafval bestaat voornamelijk nog uit groente- en fruitafval (circa 30%-35%).
Wanneer het gft-afval 100% gescheiden wordt ingezameld, dan bespaart dit ongeveer
een derde van de huidige hoeveelheid restafval.

Om inwoners te stimuleren hun gft-afval beter te scheiden, overweegt de gemeente in de
zomermaanden de gft-inzameling te intensiveren door wekelijks in te zamelen. Een gft-proef is
in mei 2013 opgezet om te onderzoeken of gemeentebreed invoeren voldoende meerwaarde
heeft.
6.1.1

Uitvoering gft-proef

Om inwoners te stimuleren gft-afval beter aan de bron te scheiden, is van mei 2013 tot en met
september 2013 in de wijk Hoge Neerstraat een proef gehouden met het wekelijks inzamelen
van gft-afval. De inwoners van de proefwijk zijn per brief op de hoogte gesteld van de proef.
Tegenover de proefwijk staat een controlewijk (De Grient) die vergelijkbaar is met de proefwijk.
In de controlewijk is het gft-afval niet extra ingezameld. Voorafgaand aan de proef is een
sorteeranalyse gehouden van de proef- en de controlewijk (de nulmeting), aan het einde van de
proef is deze analyse opnieuw uitgevoerd om het effect van de proef te kunnen meten (de
effectmeting). Van Gansewinkel heeft als inzamelaar het aantal aangeboden containers geteld
en de gemeente heeft de vullingsgraad van de containers in beide wijken gemeten. Aan het
einde van de proef is aan de inwoners van de proefwijk gevraagd of zij een korte vragenlijst
over de proef wilden invullen. Hierop hebben 186 van de 500 huishoudens een respons gegeven
(37%).
6.1.2

Resultaten gft-proef

In onderstaande tabel staan de hoeveelheden tuinafval en groente- en fruitafval vermeld zoals
zij in kilogrammen in het restafval zaten voor de proef en tijdens de proef, in zowel de proefals de controlewijk.
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Tabel 6.1

Hoeveelheden gft-afval in restafval voor en tijdens de gft-proef
Proefwijk, kg in restafval

Controlewijk, kg in restafval

Nulmeting

Effectmeting

Verschil

Nulmeting

Effectmeting

Verschil

Tuinafval

32,3

13,5

-18,8

29,0

9,8

-19,2

Groente- en fruitafval

180,4

211,3

30,9

198,7

267,3

68,6

Totaal

212,7

224,8

12,1

227,7

277,1

49,4

De hoeveelheid tuinafval24 in het restafval is in zowel de proef- als de controlewijk in de
proefperiode flink afgenomen. Het extra inzamelen van het gft-afval in de proefwijk lijkt hierop
weinig effect te hebben gehad. Tijdens de proefperiode is de hoeveelheid groente- en fruitafval
dat zich in het restafval bevindt, in zowel de proef- als de controlewijk toegenomen. Echter, in
de proefwijk met een veel minder grote hoeveelheid. Hier kan de gft-proef invloed op hebben
gehad. 25
De gft-proef in de wijk Hoge Neerstraat heeft er voor gezorgd dat het aanbodpercentage van de
minicontainers in die wijk is gestegen: een stijging van het aanbodpercentage van 20% ten
opzichte van normaal. Wanneer wordt gekeken naar de lediging per gft-container, valt dit
verschil nog duidelijker op. Waar iedere gft-container in de controlewijk gemiddeld 5 maal is
geledigd, zijn de gft-containers in de Hoge Neerstraat gemiddeld 8 maal geledigd: dit houdt in
dat de containers in de Hoge Neerstraat 1,58 maal vaker worden geledigd dan de containers in
de controlewijk.
Deze gegevens maken duidelijk dat de bewoners van de Hoge Neerstraat met graagte gebruik
hebben gemaakt van de wekelijkse lediging van de gft-containers. Om meer inzicht te krijgen in
afvalscheidingsgewoonten en de veranderingen die hierin hebben opgetreden bij de inwoners
van de Hoge Neerstraat, is het echter ook van belang te kijken naar de vullingsgraad van de
aangeboden containers.
Tabel 6.2

Vullingsgraad totaal van de gft-containers in proefperiode

Totaal van de twee metingen
kwart vol

proefwijk

controlewijk

42%

33,5%

half vol

19,5%

26%

driekwart vol

14,5%

14,5%

vol
Totaal

24%

26%

100%

100%

De controlewijk, die de gft-container niet extra kan aanbieden, biedt ten opzichte van de
proefwijk een vollere gft-container aan. De extra aanbiedmogelijkheid voor de proefwijk Hoge
Neerstraat zorgt er dus voor dat mensen vaker, maar een minder volle container aanbieden.

24

De Grient ligt vlak bij de milieustraat en de Hoge Neerstraat er verder vandaan, waardoor er mogelijk
sneller tuinafval in de container gedaan wordt dan weggebracht naar de milieustraat om de hoek.
25
Hoeveel gescheiden gft-afval alleen in de proef- en controlewijk is ingezameld tijdens de gehele
proefperiode en in dezelfde periode vorig jaar, kan niet worden vastgesteld door de inzamelaar.
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Onderstaand worden de belangrijkste resultaten uit de enquête vermeld.26
•

Het merendeel van de bewoners, 69,4% van de huishoudens, heeft minder geuroverlast
ervaren door de wekelijkse lediging van de gft-containers. Door 29,6% van de bewoners
wordt aangegeven dat de wekelijkse lediging van de containers geen effect heeft gehad
op de containers, terwijl 3,8% van de bewoners aangeeft meer overlast te hebben
ervaren. Opgemerkt wordt dat de proef plaatsvond in een relatief lange en warme
zomer.

•

47,3% van de bewoners is van mening dat er meer gft-afval is gescheiden, terwijl 51%
aangeeft evenveel gft-afval te hebben gescheiden. Slechts 1,6% heeft ingevuld minder
gft-afval te hebben gescheiden.

•

Iets meer dan de helft van de bewoners, 55,7% van huishoudens, is van mening dat de
wekelijkse gft-inzameling geen effect heeft op de inzameling van tuinafval en dat hun
gedrag hierin niet is veranderd. 40% van de inwoners meent meer grof tuinafval te
hebben ingezameld, en 4,3% van de inwoners geeft aan minder grof tuinafval in de gftcontainer te hebben gedaan.

•

79,6% van de huishoudens zou graag elke zomer een wekelijkse gft-inzameling willen.
Een klein deel van de inwoners, 13,4 %, geeft aan neutraal te staan tegenover de optie
iedere zomer een wekelijkse gft-inzameling te hebben. Daarnaast geeft 7% aan geen
extra gft-inzameling te willen.

•

49,2% is niet bereid extra te betalen voor de wekelijkse gft-inzameling. De overige
50,8% van de bewoners geeft aan extra te willen betalen voor de wekelijkse lediging,
hoewel de bedragen die de bewoners over hebben voor de inzameling sterk uiteen
lopen.

Wanneer deze resultaten worden vergeleken met de sorteeranalyses, aanbiedingspercentages
en vullingsgraden, ontstaat er een interessant beeld.
De bewoners maken wel degelijk gebruik van de wekelijkse lediging: de containers in de wijk
Hoge Neerstraat worden in de proefperiode 1,58 keer vaker geledigd dan de containers van de
controlewijk.
Hoewel de bewoners dus gebruik maken van de service en de ervaring hebben meer te
scheiden, wordt de hoeveelheid gft-afval in het restafval tijdens de proefperiode in de proefwijk
niet minder dan de nulmeting. Misschien dat het aandeel gft-afval in het restafval wel minder is
in de proefwijk dan in dezelfde periode vorig jaar, maar dat is helaas niet na te gaan. In dat
geval zou de proef wel een positief effect hebben. Ten opzichte van de controlewijk is de
hoeveelheid gft-afval in het restafval wel veel minder toegenomen in de proefperiode, hier is
dus wel een verbetering zichtbaar. Daarnaast zijn inwoners door de extra aanbodmogelijkheden
in de proefwijk waarschijnlijk meer grof tuinafval in de gft-container gaan aanbieden dan in de
controlewijk.
Een belangrijk aandachtspunt is daarnaast de betaling van de wekelijkse inzameling. Hoewel de
bewoners minder geuroverlast ervaren, de indruk hebben meer te scheiden, en 79,6% van de
bewoners aangeeft graag elke zomer een wekelijkse inzameling te willen, is slechts 50,8%
bereid hier extra voor te betalen. Het kostenplaatje van een wekelijkse inzameling kan voor de
inwoners problematisch zijn.
26

Zie voor de volledige resultaten: Analyse proef wekelijkse inzameling gft-afval Etten-Leur, september
2013.
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6.2

Drankkartons

De gemeente doet mee met een landelijke proef aparte inzameling van drankkartons die
gecoördineerd wordt door Kennisinstituut Duurzaam Verpakken. In juni 2013 is de gemeente
begonnen met het apart inzamelen van drankkartons in de minicontainer voor oud papier bij
laagbouw. Een aparte proef wordt gehouden voor de hoogbouw die de drankkartons in de
verzamelcontainer voor papier deponeert. Na inzameling worden de fracties nagescheiden. De
proef zou lopen tot 1 november 2013 maar is verlengd tot en met 1 februari 2014.
De landelijke resultaten van de proef worden geëvalueerd. Aan de hand van die resultaten
wordt landelijk besloten tot welke verplichtingen gemeenten worden gesteld betreffende de
inzameling van de fracties kunststofverpakkingen, drankenkartons en blik.

6.3

Containerparken

De gemeente vindt het erg belangrijk inwoners voldoende en goede mogelijkheden te bieden
hun afval zo goed mogelijk te scheiden. De fracties restafval, gft-afval, oud papier en karton en
kunststof verpakkingen worden aan huis ingezameld. Voor het scheiden van andere fracties kan
de inwoner gebruik maken van de containerparken en de milieustraat.
Of de containerparken in de huidige vorm voldoende zijn, en of optimalisaties nodig zijn, is
middels een inventarisatie van de containerparken en door een inwonerenquête over de
afvalinzameling in juni 2013 onderzocht. Op de twee weekmarkten zijn inwoners ondervraagd
en bij acht verschillende containerparken stonden twee dagen enquêteurs.27 Inwoners konden
de enquête ook online invullen via www.afval3xbeter.nl.
Etten-Leur heeft 27 containerparken waar inwoners glas, kunststof verpakkingen en/of textiel
naartoe kunnen brengen. Op alle locaties staat tenminste één glascontainer. In totaal zijn er 33
containers voor glas, 12 voor textiel en 10 containers voor kunststof verpakkingen (8 van deze
containers zijn perscontainers).28 Bij enkele containerparken staan ook ondergrondse containers
voor restafval en papier-karton voor omwonenden. In Bijlage 1 is een overzicht te vinden van
de containerparken. De ondergrondse containers zijn over het algemeen uniform; donkergroen,
enkele rood, van het merk B-waste. De perscontainers voor kunststof zijn rood, van het merk
Sidcom en voorzien van drie haken voor de inzameling.
6.3.1

Inwonerenquête containerparken

Een samenvatting van de uitkomsten van de enquête wordt puntsgewijs gegeven. Een apart
rapport van dit onderzoek is eerder opgesteld.29
Containerparken
•

Locatie: De meeste respondenten maken gebruik van containerparken bij supermarkten
en 93% vindt een containerpark bij een supermarkt een logische keuze.

•

Fracties: Van de drie afvalfracties glas, plastic en textiel die inwoners kunnen brengen,
brengen de respondenten meestal glas. Textiel wordt van de drie mogelijkheden het
minst vaak gebracht. 6% Van de respondenten geeft ook aan iets anders naar een

27

In Bijlage 1 is een tabel opgenomen met daarin de containerparken. De locaties die geel zijn gearceerd,
zijn de locaties waar enquêteurs inwoners hebben ondervraagd.
28
Het gaat hier om aantallen exclusief de milieustraat. Op de milieustraat staat voor ieder van deze fracties
een bolcontainer.
29
Zie voor de volledige resultaten: Analyse enquête afvalinzameling 2013 Etten-Leur, augustus 2013.
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containerpark te brengen. Op enkele locaties is het ook mogelijk frituurvet te brengen.
Dit wordt dan ook vaak genoemd.
•

Kapotte kleding: Slechts 35% van de respondenten weet dat kapotte kleding ook in de
textielcontainer mag, en ongeveer de helft van de respondenten weet dat andere
soorten textiel, naast kleding, ook in de container mag. Dit is een aandachtspunt voor
de afvalcommunicatie.

•

Inwerpopening: 26% van de respondenten geeft aan meestal zijn afval kwijt te kunnen,
maar dat dit per soort verschilt. 10% Geeft aan dat hij zijn afval niet voldoende kwijt
kan. De beleving van de respondenten is, dat vooral de container voor kunststof vol is
of vol lijkt. 49% Geeft aan dat de zakken van hun kunststof verpakkingsafval vaak te
groot zijn voor de opening, tegenover 39% die hier geen last van ondervindt. De
inwerpopening in de verzamelcontainers voor kunststof is bewust klein om zoveel
mogelijk te voorkomen dat hier zakken restafval in worden geworpen. Inwoners wordt
daarom via de Afvalwijzer en de App gevraagd kleine plastic (draag)zakken te gebruiken
om het plastic in te verzamelen wat zij naar de containerparken brengen.30

•

Meer fracties gewenst? De meerderheid, 69%, geeft aan geen interesse te hebben voor
het kunnen brengen van andere afvalsoorten naar een containerpark tegenover 27% die
hier wel open voor staat. Wordt vervolgens gevraagd naar eventuele interesse in
specifieke fracties die naar een containerpark kunnen worden gebracht zoals batterijen,
oude telefoons, cartridges en kleine elektrische apparaten, dan geeft toch circa 70%
aan hier gebruik van te maken als die mogelijkheid er zou zijn.

Netheid van containerparken
•

Voorkomen afvaldumpingen: Afvaldumpingen kunnen voorkomen worden door de
containers vaker te legen. Dit is het antwoord dat de respondenten het vaakst gaven
(35%, vaak in combinatie met andere mogelijkheden). Meer capaciteit wordt vervolgens
vaak genoemd (17%), direct gevolgd door meer gemeentelijke, maar ook sociale,
controle in combinatie met bekeuren en het vergroten van bewustwording (de
respondent legt bij dit laatste vooral een nadruk op de verantwoordelijkheid van de
burger zelf).

•

Netheid kan beter: De meeste respondenten, 68%, vinden dat de netheid van de
containerparken beter kan.

Plastic
•

Plastic naast container? De meeste respondenten controleren eerst of hun plastic nog in
de container past. Als een container voor glas, plastic of textiel nog niet vol is, zegt
98% dat zij het afval er nooit naast zet. 77% doet dit wel eens als de container al vol
zit. 81% Vindt dat de gemeente afval dat naast de containers staat gelijk moet
opruimen.

•

Halen of brengen? Als het inzamelbeleid voor plastic niet wijzigt, geeft 61% van de
respondenten uit laagbouw en 66% van de respondenten uit hoogbouw aan voorkeur te
hebben om het plastic zelf weg te brengen naar een container. Ook als de Plastic Herozakken voor plasticafval gratis zouden zijn, geeft de meerderheid aan het liever zelf weg
te brengen (52% laagbouw, 65% hoogbouw). Wel is dan duidelijk een verschuiving te

30

Inwoners zijn daarentegen verplicht zakken van Plastic Hero te gebruiken als zij gebruik maken van de
huis-aan-huisinzameling. Deze moeten zij kopen.
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zien bij respondenten uit laagbouw van een voorkeur voor brengen naar halen, als de
Plastic Hero-zak gratis is.
Gft-afval
•

Beter scheiden bij vaker ophalen? Als het gft-afval in de zomermaanden iedere week
wordt ingezameld, denkt 44% daardoor het gft-afval beter te gaan scheiden (hoog- en
laagbouw denken er vrijwel hetzelfde over) tegenover 48% die denkt dat niet te gaan
doen (43% hoogbouw en 50% laagbouw).

Zwerfafval en het voorkomen ervan
•

Gebruik prullenbak: Om zwerfafval te voorkomen zegt 95% van de respondenten het
eigen afval in de prullenbak te gooien en 60% geeft aan afval van een ander weleens
weg te gooien. 3% geeft aan niks te doen en soms iets op straat te gooien. De
meerderheid (77%) denkt dat het verwijderen van prullenbakken niet ten goede komt
van de hoeveelheid zwerfafval in de gemeente.

6.3.2

Optimalisatie van de containerparken

Op de kaart in Bijlage 1 is te zien dat in een aantal wijken in Etten-Leur geen containerparken
zijn, zoals in Noord-West en Noord-Oost, en in een aantal andere wijken alleen glascontainers.
Gekeken naar het serviceniveau blijkt, dat het aantal huishoudens per brengvoorziening voor de
fracties glas en textiel lager ligt dan het gemiddelde van vergelijkbare gemeente en de
landelijke norm. Het serviceniveau voor deze fracties is dan ook hoog. Uit de inwonerenquête
blijkt niet dat inwoners de capaciteit voor deze fracties te laag vinden. Uitbreiding of
herverdeling van het aantal brengvoorzieningen lijkt voor deze fracties dan ook niet nodig.
Echter, het aantal huishoudens per container voor kunststof verpakkingen ligt hoger dan het
gemiddelde van vergelijkbare gemeenten en de landelijke norm. Om aan de landelijke norm te
voldoen, kan de gemeente de capaciteit voor deze fractie verhogen. Gezegd moet dat de
gemeente naast een brengvoorziening voor kunststof verpakkingen ook een haalvoorziening
heeft. In totaliteit heeft de gemeente daardoor een hoog serviceniveau voor de inzameling van
kunststof verpakkingen.

Voordat wordt besloten of een verandering aan de containerparken wordt doorgevoerd, moet de
gemeente overwegen waar zij het zwaartepunt gaat leggen in de afvaldriehoek: vindt zij het
serviceniveau het belangrijkst (en legt zij dan de nadruk op zelfredzaamheid wat nu hoog in het
vaandel staat?), de milieuprestatie en/of de kosten? Daarbij wordt aanbevolen het
verpakkingenakkoord af te wachten (zie Hoofdstuk 3.3.1) voordat eventuele veranderingen voor,
met name, de inzameling van kunststof verpakkingen worden doorgevoerd. Daarom worden in dit
gemeentelijke afvalbeheerplan nog geen (eventueel te nemen) maatregelen genoemd die gevolgen
hebben voor de huidige wijze van inzameling van kunststof verpakkingen.

Naast de fracties die inwoners in de huidige situatie naar een containerpark kunnen brengen,
kan worden overwogen de te brengen fracties uit te breiden. Bijvoorbeeld voor E-waste (klein
AEEA) en frituurvet/-olie kunnen aparte containers worden geplaatst op enkele locaties in de
gemeente. Deze laatste fractie kunnen mensen al naar enkele supermarkten brengen, waar op
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initiatief van de supermarkt aldaar, aparte gele containers voor frituurvet/-olie staan. Eventueel
kan het ook naar de milieustraat worden gebracht.
Het ligt het meest voor de hand deze uitbreiding te realiseren bij de bestaande containerparken
bij de supermarkten. Uit de enquête blijkt ook dat inwoners dit logische locaties vinden.
Uit de inwonerenquête blijkt dat 70% van de ondervraagden gebruik zou maken van
verzamelcontainers voor fracties die nu nog niet gescheiden kunnen worden aangeboden als
deze mogelijkheid er wel is. Uit de sorteeranalyse van 2012 en 2013 blijkt dat bijna 2% van het
restafvalgewicht uit AEEA/E-waste bestaat.

6.4

Afvalbakken

Hoe kun je zwerfafval voorkomen? Dat is een lastige discussie die veel gemeenten voeren. De
laatste jaren wordt door gemeenten vooral ingestoken op educatieve participatie- en
communicatietrajecten voor (jeugdige) inwoners.
Een discussie die daarnaast ook door veel gemeenten wordt gevoerd, en ook door Etten-Leur, is
of het aantal afvalbakken van invloed is op de hoeveelheid zwerfafval:
•

Kun je er zomaar vanuit gaan dat veel afvalbakken voor minder zwerfafval zorgen? Dat
is zeker niet per definitie het geval, zeker niet als er geen goede gedachte achter de
plaatsing van de afvalbakken zit. Als ze moeilijk bereikbaar zijn, op onlogische locaties
staan, vies, te klein en/of niet opvallen, maken mensen er geen gebruik van, maar kost
het de gemeente veel geld om ze te legen en te onderhouden. Verkeerd gebruik door
inwoners en onvoldoende overzicht van de gemeente leidt juist tot meer zwerfafval
rondom de afvalbak (door te laat ledigen bijvoorbeeld).

•

Kun je er zomaar vanuit gaan dat minder afvalbakken voor meer zwerfafval zorgen?
Uitgevoerde sanering van afvalbakken in andere gemeenten laat zien dat de
hoeveelheid zwerfafval niet toeneemt. De resterende afvalbakken dienen dan wel juist
geplaatst te zijn. Mogelijk kunnen er door de wijken afvalbakken onderhouden worden.

In 2005 is door CROW en Nederland Schoon een leidraad opgesteld voor de plaatsing,
vormgeving, lediging en onderhoud van afvalbakken in de openbare ruimte.31
De gemeente heeft een inventarisatie gemaakt van het aantal afvalbakken en het aantal
ledigingen per afvalbak per week. Dit kan een goede basis vormen van het op te stellen
afvalbakkenbeleid. Leidend hierbij is ook de bezuiniging vanaf 2015 van € 62.000/jaar op het
vervangen, onderhouden en ledigen van de afvalbakken.
Echter, gezien er geen afvalbakkenbeleid is, is het onduidelijk waar altijd afvalbakken zouden
moeten staan, en welke eventueel weg kunnen. Om te voorkomen dat er te veel afvalbakken
worden weggehaald, of op de verkeerde locatie staan, is het aan te raden eerst een beleid op te
stellen.

31

Deze geldt nog steeds, een recentere versie is er niet. Via de website van CROW is de complete leidraad
te bestellen (tegen kosten). Deze leidraad geeft o.a. per locatietype (bijvoorbeeld Stedelijk gebied
Woonwijken, of Stedelijk gebied Snoeproute) een advies voor het plaatsen van afvalbakken.
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7

Mogelijke maatregelen

Dit hoofdstuk is een vervolg op Hoofdstuk 6 omdat uit de proeven en onderzoeken
mogelijk te nemen maatregelen naar voren zijn gekomen. Ook andere maatregelen
kunnen worden uitgevoerd. Aan het einde van dit hoofdstuk worden alle mogelijke
maatregelen samengevat en wordt benoemd wat hun effect is op de afvaldriehoek
kosten-milieu-service.

7.1

Van een 0900- naar 0800-nummer

Zoals in Hoofdstuk 4 gesteld, zal het 0900-nummer waar inwoners hun meldingen en klachten
kunnen achterlaten, worden vervangen voor een gratis 0800-nummer. De extra jaarlijkse
kosten voor de gemeente worden vanaf 2014 begroot op €3.000. Deze maatregel heeft geen
effect op de milieuprestatie, maar wel een positief effect op het serviceniveau, gezien het
nummer voor inwoners gratis wordt.

7.2

Inzameling klein E-waste bij containerparken

Uit de sorteeranalyses van 2012-2013 blijkt dat circa 2% van het restafval bestaat uit elektrisch
en elektronisch afval (E-waste). Om de service naar inwoners toe te verhogen (inwoners
kunnen dit afval nu kwijt op de milieustraat en bij winkels die elektronische en elektrische
apparatuur verkopen), is te overwegen om op enkele locaties verzamelcontainers voor E-waste
te zetten. Voorgesteld wordt om vier containers in de gemeente te plaatsen op drukbezochte
locaties. De investeringskosten worden geschat op €8.000 (€2.000 per container). Daarnaast
worden de jaarlijkse ledigingskosten geschat op €3.120.32 Het is op voorhand niet precies in te
schatten of door het plaatsen van containers meer E-waste uit het restafval wordt gehouden. In
theorie kan het zijn dat mensen hun E-waste wat zij normaal gesproken bij winkels inleveren,
nu in de container voor E-waste gaan doen (zij leveren dus niet méér E-waste in, maar wel op
een andere locatie). Maar, omdat in E-waste veel te recyclen grondstoffen zitten, is iedere ton
die extra gescheiden wordt ingezameld belangrijk. Wanneer door deze maatregel 0,75% Ewaste uit het restafval wordt gehouden, levert dat circa €5.500 aan vermeden verwerking van
het restafval op en circa €3.200 aan extra opbrengsten E-waste, jaarlijks een totaal van circa
€8.700 aan extra opbrengsten.33 Deze maatregel kan daarmee waarschijnlijk kostenneutraal
worden ingevoerd en heeft een positief effect op de milieuprestatie en op het serviceniveau.

7.3

Inzameling gft-afval in de zomermaanden

De gft-proef die in de wijk Hoge Neerstraat in de periode mei-september 2013 is uitgevoerd,
laat geen direct aanwijsbaar positief effect zien van betere scheiding van het gft-afval, daar in
het restafval aan het einde van de proef meer gft-afval zit dan aan het begin van de proef. Wel
is de hoeveelheid veel minder toegenomen dan in de controlewijk. Het lijkt er op dat inwoners
in de proefwijk vooral meer grof tuinafval in de groene container hebben gedaan, nu deze vaker
geleegd werd.
32
33

Er is uitgegaan van €30 per lediging per container, en een lediging van eenmaal per twee weken.
Gerekend is met de verwerkingskosten restafval van €146,08/ton uit de Begroting 2014 van de
gemeente Etten-Leur en €85/ton aan verwerkingsopbrengsten E-waste. Daarnaast is gerekend met de
prognose van de afvalhoeveelheden uit 2013.
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In de periode mei-september worden de gft-containers wekelijks geleegd, in plaats van
tweewekelijks. De restafvalcontainers worden net als nu tweewekelijks geleegd. Het
aanbiedpercentage van de gft-container zal stijgen, want gebleken is uit de proef dat
huishoudens de container, zij het minder vol, wel aanbieden als de mogelijkheid er is. Het
aanbiedpercentage van de restafvalcontainer zal naar alle waarschijnlijkheid marginaal minder
worden omdat uit de proef niet direct blijkt dat inwoners het gft-afval beter uit hun restafval
houden door de hogere inzamelfrequentie van de gft-container. De extra kosten die deze
maatregel met zich meebrengt worden berekend op circa €50.740 per jaar.
Echter, door extra communicatie en gewenning zou de scheiding van gft-afval verder kunnen
toenemen en het restafvalaanbod afnemen. De baten zullen dan toenemen. Een aanname is,
dat door deze maatregel uit te voeren, het restafval zou kunnen afnemen met 2% en het
gescheiden aanbod van gft-afval dus met 2% zal toenemen. Omdat het verwerkingstarief voor
restafval veel hoger ligt dan voor gft-afval, €146,08/ton en respectievelijk €47,45/ton
(begroting 2014), levert dit op basis van genoemde aannames jaarlijks een opbrengst op van
circa €10.000. Daarnaast betekent deze maatregel vooral een verhoging van het serviceniveau.

7.4

Meer handhaving op afval

De gemeente heeft Boa’s in dienst die de naleving van de regels zoals gesteld in de
gemeentelijke verordening controleren. Het gaat in totaal om 4 fte. Afval maakt hier een
onderdeel van uit. De wens bestaat wel vanuit afvalbeheer een vast aantal uren vast te leggen
middels een budget in de begroting Afval.
Momenteel is binnen de begroting Afval geen ruimte opgenomen voor handhaving. Gezien de
toenemende vraag naar handhaving wordt voorgesteld een structureel budget op te nemen van
€ 40.000, wat overeenkomt met ca. ½ fte.
Deze maatregel maakt inzichtelijk wat wordt gedaan aan afvaloverlast. Bedacht moet worden
dat handhaving een middel is aan de achterkant van het proces. Goede voorlichting en
voldoende inzamelmiddelen zijn belangrijkere pijlers voor een goed afvalbeheer dan
handhaving. Handhaving is een middel voor de excessen.

7.5

Communicatie

De gemeente heeft geen communicatieplan opgesteld waarin afval specifiek deel uitmaakt. Het
opstellen van een communicatieplan voor afval is een voorstel. Dit kan een plan zijn dat
jaarlijks wordt geupdate, of een plan dat een langere termijn bestrijkt. De punten die in het
communicatieplan opgenomen kunnen worden, zijn de volgende:
•

In te zetten communicatiemiddelen voor de overige uit te voeren maatregelen zoals
beschreven in dit hoofdstuk.

•
•

Input van bewoners afkomstig van de bewonersavond over (zwerf)afval;
Hoe om te gaan met het beheer van de verschillende websites www.afval3xbeter.nl
(waar de gemeentesite naar linkt) en www.afvalwijzer.nl (waar de app naar linkt) en
hun afvalinformatie. Voorkomen moet worden dat deze sites tegenstrijdige informatie
bevat. Een mogelijkheid is wellicht om de sites samen te voegen.
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Informeren van bewoners over het wijzigen van het klachten- en meldingennummer.

•

Extra communicatie over verbeteren afvalinzameling:
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o

Over het gebruik van de verschillende formaten plasticzakken voor kunststof
verpakkingen;

o

Voorkomen van voedselverspilling;

o

Wat wel en niet in de textielcontainer mag;

o

Gebruik containerparken (voorkomen bijplaatsingen): het afspelen van
infoberichten (omroep) bij containerparken, een tijdelijke afvalcoach bij
containerparken;

o

Stimuleren particulier initiatief om frituurvet/-olie in te zamelen;

o

Meer seizoensgebonden communicatie: wat mag wel/niet in de container voor
gft-afval, hoe om te gaan met snoeiafval en overig grof tuinafval, etc.

Bij het communicatieplan wordt een (jaar)planning en een taakverdeling toegevoegd. Voor het
opstellen van een communicatieplan wordt voor 2014 eenmalig €5.000 begroot. Voor overige
communicatieacties, zoals voortgekomen uit de bewonersavonden over (zwerf)afval, wordt
jaarlijks een bedrag van €11.000 begroot.
Het opstellen van een communicatieplan en extra communicatie over afvalinzameling leveren
geen directe bijdrage aan het verhogen van de milieuprestatie, maar zijn wel erg belangrijk
omdat door een communicatieplan de gemeente goed zicht houdt over de afvalcommunicatie;
wat staat er te gebeuren en wat moet inwoners worden medegedeeld? Inwoners vinden
duidelijke communicatie over het algemeen erg belangrijk als onderdeel van de gemeentelijke
service. Hoe duidelijker en veelvuldiger de communicatie, hoe groter de kans dat het
uiteindelijk effect heeft op hun afvalscheiding.

7.6

Afvalbakken

De gemeente heeft momenteel geen afvalbakkenbeleid. Wel is aangegeven dat de gemeente
per 1 januari 2015 €62.000 op deze post gaat bezuinigen. Voorgesteld wordt een
afvalbakkenbeleid op te stellen waarin deze bezuiniging leidend is. De bezuiniging kan alleen
worden gerealiseerd door afvalbakken weg te halen en mogelijk het proces anders in te richten.
Dit kan leiden tot een negatief effect op het serviceniveau, maar zorgt voor betere plaatsing van
de afvalbakken. De hoeveelheid in te zamelen afval uit afvalbakken zal dalen, maar het effect
op de hoeveelheid zwerfafval door een sterke vermindering van het aantal afvalbakken is niet te
voorspellen. Deze hoeveelheid kan toenemen, maar zou ook kunnen afnemen (doordat mensen
nu sneller geneigd zijn het afval mee naar huis te nemen en rommel om afvalbakken die zijn
verwijderd er niet meer is).
De kosten voor het opstellen van een afvalbakkenbeleid worden geraamd op €2.500. In dit
afvalbakkenbeleid worden de criteria opgesteld waar de gemeente vindt dat per definitie een
afvalbak hoort te staan en een protocol hoe wordt omgegaan wanneer inwoners vragen om een
extra afvalbak. Criteria voor het plaatsen van een afvalbak kunnen bijvoorbeeld zijn:
•

op begraafplaatsen;

•

op speelterreinen;

•

in winkelcentra/-gebieden;

•

langs snoeproutes (de route die veel scholieren afleggen vanaf de school naar
winkelcentra en/of eventueel bekende hangplekken.
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Voor ieder van deze criteria dient te worden vastgesteld hoeveel afvalbakken nodig zijn.34 Als
inzichtelijk is hoeveel afvalbakken de gemeente uit wil zetten, kan dit aantal naast het huidige
aantal worden gelegd en worden bepaald hoeveel afvalbakken verwijderd kunnen worden of zo
nodig herplaatst of vervangen worden door een ander volume.
Om de locaties en de technische specificaties van de huidige afvalbakken goed in kaart te
brengen, is het goed een digitale kaart op te zetten. Als de uitgangspositie goed in beeld is
gebracht, kan deze eenvoudig worden bijgewerkt en bijgehouden voor een nieuwe situatie. Voor
het digitaal in kaart brengen van de oude situatie en het omzetten naar een nieuwe situatie
wordt voor 2014 eenmalig €7.500 gebudgetteerd.

7.7

Extra inzamelpunten voor frituurvet en –olie

Bijna ieder huishouden heeft wel een frituurpan. Het kwijtraken van het oude vet/olie uit deze
frituurpan is voor veel huishoudens lastig omdat ze het niet goed kwijt kunnen. Het deponeren
van frituurvet/-olie in de container voor restafval is uitermate belastend voor het milieu, het
wegspoelen door het riool ook. Daarom is het goed als de gemeente extra inzamelpunten voor
frituurvet/olie stimuleert. Momenteel staan op enkele locaties gele containers waar inwoners
hun frituurvet/-olie kunnen deponeren. De gemeente wil verenigingen stimuleren (die
bijvoorbeeld een eigen kantine hebben) om inwoners bij hun frituurvet/-olie in te laten leveren.
De vereniging heeft hier een klein financieel voordeel aan omdat het ingezamelde frituurvet/olie geld waard is. Bovendien is het beter voor het milieu omdat het heel goed kan worden
gerecycled. De gemeente heeft hier geen kosten aan, omdat de desbetreffende vereniging
direct zaken doet met de inzamelaar, daarentegen stimuleert deze maatregel betere
afvalscheiding en is het een verhoging van het serviceniveau.

7.8

Verwijderen van glasbakken

In de gemeente staan (exclusief de milieustraat) 33 glasbakken. Ten opzichte van openbare
containers voor textiel en kunststof verpakkingen zijn dit er erg veel. Dit aantal is door de jaren
heen zo gegroeid. De vroegere bovengrondse containerlocaties zijn enkele jaren geleden
allemaal vervangen door ondergrondse containers. Het gevolg is dat er ‘solocontainers’ voor
glas verspreid in de gemeente staan. De vraag is of het gewenst is deze solocontainers te
handhaven, of dat deze opgeheven kunnen worden omdat het legen en het onderhoud van deze
containers in verhouding duur is en het transport milieubelastend. Het is onwaarschijnlijk dat
door het opheffen van glascontainers inwoners meer glas bij het restafval gaan doen. Het
scheiden van glas zit inmiddels erg ingebakken en daarbij gaat het overgrote deel van de
inwoners wekelijks naar de supermarkt waar wel containers staan (die dan eventueel een keer
extra geleegd moeten worden door meer gebruik). Door invoering van diftar zullen inwoners
nog eens minder geneigd zijn hun glas bij het restafval te deponeren. Deze maatregel betekent
een marginale verlaging van het serviceniveau, maar zal naar verwachting geen negatief effect
hebben op de milieuprestatie van de gemeente.
De verzamelcontainers zijn eigendom van de gemeente en zijn nog vrij nieuw. Door het
verwijderen is daarom waarschijnlijk sprake van kapitaalvernietiging als de containers niet
34

Inrichtingen voor het verbruiken van eet- en drinkwaren zijn volgens de Afvalstoffenverordening verplicht
in of nabij hun inrichting afvalbakken te plaatsen en het, in de nabijheid van hun inrichting, achtergebleven
afval op te ruimen. Ook in de exploitatievergunning zijn hiervoor bepalingen opgenomen.
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(gedeeltelijk) hergebruikt worden. Daarentegen dalen de inzamel- en onderhoudskosten als het
aantal containers vermindert (de containers waar inwoners straks naartoe gaan moeten wel
vaker worden geleegd door meer gebruik, maar niet zo vaak extra als nu de solocontainer wordt
geleegd). Aangeraden wordt de glasvoorzieningen begin 2015 op orde te hebben zoals gewenst,
omdat in 2015 een nieuw glascontract in werking treedt. Voor deze maatregel worden nog geen
kosten gebudgetteerd omdat nog onderzocht moet worden welke containers eventueel
verwijderd moeten of kunnen worden.

7.9

Extra inzamelpunten voor luiers en incontinentiemateriaal

Er staan bij diverse appartementencomplexen containers voor incontinentiemateriaal. Deze zijn
niet openbaar toegankelijk. Bij peuterspeelzalen staan containers voor luiers, evenals op de
milieustraat, deze zijn alleen tijdens de openingstijden toegankelijk (hier mag ook
incontinentiemateriaal in). Om containers voor luiers en incontinentiemateriaal toegankelijker te
maken, zou overwogen kunnen worden deze meer in de openbaarheid te plaatsen, bijvoorbeeld
op enkele containerparken. Echter, of mensen veel gebruik gaan maken van containers voor
luiers en incontinentiemateriaal bij containerparken om hun incontinentiemateriaal in te doen, is
de vraag. Mensen schamen zich over het algemeen voor incontinentiemateriaal en zullen dat
niet snel openbaar in de container gooien. Deze containers zouden vooral door ouders die de
luiers van hun jonge kinderen kwijt willen worden gebruikt, en zij zullen daarvoor wellicht de
containers bij de peuterspeelzalen al gebruiken. Toch kan het aantal containers voor deze
fractie uit oogpunt van het serviceniveau worden uitgebreid, onderzocht moet nog worden wat
de beste locaties hiervoor zijn. Deze maatregel heeft geen negatief effect op de milieuprestatie
van de gemeente, maar of er een positievere milieuprestatie wordt geleverd door deze
maatregel, is lastig te voorspellen. Uit de sorteeranalyse van april 2013 blijkt, dat ongeveer 4%
van het restafval uit luiers bestaat. Stel dat dit door deze maatregel nog maar 2% is (circa 102
ton i.p.v. 205 ton), dan wordt daarmee circa €14.900 aan verwerkingskosten voor restafval
bespaard (uitgaande van €146,08/ton en prognose afvalcijfers 2013). Door betere scheiding
gaan de kosten voor luiers omhoog. Gezien het all-in tarief voor luiers momenteel €139/ton
bedraagt, is er wel winst te behalen, maar is deze maar minimaal: €700 per jaar.

7.10

Zwerfafval

De gemeente is voornemens vanaf 2014 jaarlijks €3.800 te begroten voor opruimacties
zwerfafval die zijn voortgekomen uit de bewonersavond over (zwerf)afval van 25 september
2013. In Bijlage 2 is een samenvatting opgenomen van de resultaten die uit deze
bewonersavond zijn voortgekomen.
Uit het Afvalfonds komt voor de extra inzet voor de aanpak van zwerfafval €1,19 per inwoner
per gemeente per jaar beschikbaar. Het budget voor 2014 kan vanaf oktober 2013 worden
aangevraagd, en mag eventueel voor meerdere jaren worden opgespaard. Regio West-Brabant
spoort haar gemeenten aan hier op in te springen en waar mogelijk samenwerking aan te gaan
in de aanpak van zwerfafval. Te denken valt aan educatieve projecten op basisscholen of een
scholenactie voor scholen die een regionale functie hebben. Omdat de kosten worden gedekt uit
het Afvalfonds, heeft de gemeente hier geen directe kosten aan. Zwerfafvalprojecten dragen
vooral bij aan het verbeteren van de bewustwording. Een direct positief effect op de
milieuprestatie is niet te meten. De gemeente calculeert door dit Afvalfonds vanaf 2014 jaarlijks
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baten in van €37.500. Dat bedrag is gebaseerd op 75% van de €1,19 per inwoner, omdat nu
nog niet zeker is welke zwerfafvalmaatregelen worden uitgevoerd en of het Afvalfonds daarvoor
het volledige subsidiebedrag ter beschikking stelt.

7.11

Verpakkingenakkoord

Of de gemeente het huidige inzamelsysteem wil wijzigen hangt mede af van het nieuwe
verpakkingenakkoord, zie Hoofdstuk 3.3.1. Het risico dat investeringen worden gedaan die
achteraf niet of minder zinvol blijken, is voor nu te groot. Voorgesteld is daarom dat de
gemeente de uitkomst van dit verpakkingenakkoord afwacht, voor zij een besluit neemt over
een eventuele wijziging in de inzameling van kunststof verpakkingen, drankenkartons en blik.
Wel wordt voor 2014 eenmalig een budget van €2.500 vrijgemaakt om op basis van de
uitkomsten van de landelijke proeven met gescheiden inzameling van verpakkingen, een op de
gemeente toegespitst beleid op te stellen.

7.12

Onderzoek ‘Geld voor afval’

In 2014 wordt eenmalig een budget van €5.000 vrijgemaakt voor een bureaustudie naar
mogelijkheden om het voor inwoners nog aantrekkelijker te maken hun afval beter te scheiden
door bijvoorbeeld een statiegeldsysteem voor afvalstromen op te zetten. Eventuele
mogelijkheden die uit dit onderzoek vloeien, kunnen vanaf 2015 als proef worden opgezet. Na
een proefperiode kan worden besloten dit systeem wel of niet voor Etten-Leur als geheel in te
voeren. De uitkomsten van het Verpakkingenakkoord hangen hier ook mee samen en moeten
daarom worden afgewacht.

7.13

Effect van de maatregelen

7.13.1

Effect op de afvaldriehoek

In onderstaande tabel worden alle mogelijke maatregelen nog eens opgesomd en hun invloed
op de afvaldriehoek (milieuprestatie, serviceniveau en de kosten). Deze invloed wordt
aangegeven door middel van – , + , of een combinatie daarvan;
(+)+ is een (zeer) positieve invloed;
+/- blijft het naar verwachting gelijk;
(-)- is naar verwachting een (zeer) negatieve invloed.
Tabel 7.1 De invloed van de maatregelen op de afvaldriehoek
Milieuprestatie

Serviceniveau

Kosten

1.

Van 0900- naar 0800-nummer

+/-

+

-

2.

Inzameling klein E-waste bij containerparken

+

++

+/-

3.

Inzameling gft-afval in de zomermaanden

+

++

-

4.

Meer handhaving op afval

+/-

+/-

-

Communicatie over afval: opstellen van een

+/-

+

-

+/-

+/-

-

+

++

+/-

5.

communicatieplan en extra communicatie
6.

Opstellen afvalbakkenbeleid en daaruit
voortvloeiende maatregelen opstellen

7.
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8.
9.

Verwijderen van glasbakken

+/-

+/-

+/-

Extra inzamelpunten voor luiers en

+

+

+/-

incontinentiemateriaal
10.

Zwerfafvaltrajecten

+

+

+/-

11.

Verpakkingenakkoord, uitwerking besluit

+

n.b.

n.b.

12.

Onderzoek ‘Geld voor afval’

n.b.

n.b.

n.b.

7.13.2

Financiële effecten van de maatregelen

In onderstaande tabel worden de kosten samengevat van de genoemde maatregelen als deze
worden doorgevoerd.
Tabel 7.2

De financiële gevolgen van de maatregelen
Eenmalige
kosten

Jaarlijkse
kosten

Jaarlijkse
baten35

Van 0900- naar 0800-nummer

n.v.t.

€3.000

n.v.t.

2.

Inzameling klein E-waste bij containerparken

€8.000

€3.120

€8.700

3.

Inzameling gft-afval in de zomermaanden

n.v.t.

€50.740

€10.000

4.

Meer handhaving op afval

n.v.t.

€40.000

n.v.t.

5.

Communicatie over afval: opstellen van een
communicatieplan

€5.000

n.v.t.

n.v.t.

Overige communicatieacties

n.v.t.

€11.000

n.b.

Maatregelen
1.

6.

Afvalbakken: opstellen afvalbakkenbeleid

€2.500

n.v.t.

n.v.t.

Digitaal in kaart brengen oude en nieuwe
situatie

€7.500

n.v.t.

n.v.t.

Extra inzamelpunten voor frituurvet en -olie

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Verwijderen van glasbakken

n.b.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

€14.200

€14.900

n.v.t.

€3.800

n.v.t.

Overige acties t.b.v. preventie zwerfafval

n.v.t.

Gedekt uit baten

€37.50036

11.

Verpakkingenakkoord, uitwerking besluit

€2.500

n.v.t.

n.v.t.

12.

Onderzoek ‘Geld voor afval’

€5.000

n.v.t.

n.v.t.

Totaal

€30.500

€125.860

€71.100

7.
8.
9.
10.

35

Extra inzamelpunten voor luiers en
incontinentiemateriaal
Zwerfafval: opruimacties n.a.v.
bewonersavond

Totaal jaarlijkse kosten

€54.760

Gemiddelde kosten per huishouden37

€3,06

De baten zijn de vermeden verwerkingskosten restafval door betere scheiding en de evt. extra
opbrengsten/kosten voor de verwerking van de toename van de gescheiden stroom (verwerkingstarieven
uit de begroting 2014 zijn gebruikt). Het gaat hier om aannamen.
36
Voor de baten onder zwerfafval geldt de subsidie uit het Afvalfonds (gerekend met 75% van de te
verkrijgen €1,19 per inwoner, dat is circa €37.500). Van deze €37.500 kunnen mogelijk ook overige
communicatieacties worden bekostigd en/of handhavingsacties, mits het gaat om extra inzet voor
zwerfafvalacties.
37
Gerekend is met 17.876 huishoudens (prognose 2014).
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Bijlage 1

Overzicht containerparken

: containerlocatie met alle fracties (glas, textiel en kunststof)
: containerlocatie met glas en kunststof
: containerlocatie met glas en textiel
: containerlocatie voor glas
Opmerking: Op locatienr. 22 staan ook containers voor frituurvet/-olie
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ONDERGRONDSE CONTAINERS ETTEN-LEUR 2012
ADRES/LOCATIE WIJKCONTAINERS
1 Rijsdijk/moerlaken

LOCATIENUMMER GLAS LOCATIENUMMER TEXTIEL LOCATIENUMMER KUNSTSTOF
ETL/GL/01

2 Turfijker nabij Supermarkt

ETL/GL/02 (2 stuks)

3 Landmanweg

ETL/GL/03

ETL/TEX/02

ETL/KST/02
ETL/KST/04

4 Leursedijk

ETL/GL/04

ETL/TEX/04

5 Van Rooylaan/Godwaldtlaan

ETL/GL/06

ETL/TEX/06

6 Meidoornlaan/Laurierhof

ETL/GL/07

7 Concordialaan/Brabantlaan

ETL/GL/08 (2 stuks)

8 Van Bergenplein nabij supermarkt

ETL/GL/09

ETL/KST/09

9 Torenpad/Ridderstraat

ETL/GL/10

ETL/KST/10

10 Anna van Berchemlaan/Oderkerkpark

ETL/GL/11

11 Emmalaan

ETL/GL/12

12 Vincent van Goghlpein/Norbartstraat

ETL/GL/13

13 Concordialaan/Aletta Jacobslaan

ETL/GL/14

14 Halewijnstraat/Papenstraat

ETL/GL/15

ETL/TEX/08

ETL/KST/08

ETL/TEX/11
ETL/KST/13
ETL/TEX/14

15 Wildbaan

ETL/GL/16

ETL/TEX/16

16 Dreef nabij Supermarkt

ETL/GL/17 (2 stuks)

ETL/TEX/17

ETL/KST/17

17 Schoonhout nabij supermarkt

ETL/GL/18 ( 2 stuks)

ETL/TEX/18

ETL/KST/18

18 Nachtegaal/Lage Vaartkant

ETL/GL/19

19 Vlaamse Schuur nabij huisnr.21

ETL/GL/20

20 Achter de Molen/Molenas

ETL/GL/21

21 Vondelaan/De Genestetstraat

ETL/GL/22

22 Kerkwerve nabij supermarkt

ETL/GL/23 (2 stuks)

23 Marathon/Couperuslaan

ETL/GL/24

24 Zundertseweg nabij begraafplaats

ETL/GL/25

25 Triangeldreef/Paukelslag

ETL/GL/26

26 Trompetlaan nabij supermarkt

ETL/GL/27 ( 2stuks)

27 Klaroenring/Tubahof

ETL/GL/28

28 Milieustraat Verschuurweg

bovengrondse bol

ETL/TEX/20

ETL/TEX/23

ETL/KST/23

ETL/TEX/27

ETL/KST/27

bovengrondse bol

bovengrondse bol

zijn locaties waar enquetes zijn gehouden (bij supermarkten) en waar perscontainers voor kunststof staan
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Bijlage 2 Afvalcijfers 2012 en 2013
(prognose)
Inzamelhoeveelheden en scheidingspercentages
Kg/inwoner Kg in restafval Kg/inwoner Kg in restafval
2012
2012*
2013**
2013**
Fijn huishoudelijk afval
Restafval

153,2

n.v.t.

121,3

Gft-afval

107,4

48,3

108,4

n.v.t.
42,9

11,0

17,3

14,6

10,8

4,2

6,6

4,0

5,5

Glas

19,7

7,2

21,9

5,0

Papier en karton

70,4

15,3

66,3

9,3

Kca

1,4

0,3

1,2

0,2

Luiers en incontinentiemateriaal

2,4

2,1

2,2

4,3

Totaal fijn huishoudelijk afval

369,6

339,8

115,1

100,4

Kunststof verpakkingen
Textiel

Grof huishoudelijk afval
Gescheiden grof huishoudelijk (incl. bouw - en sloopafval)
Grof restafval

10,0

10,2

125,1

110,6

Totaal gescheiden

331,5

319,0

Totaal restafval

163,1

131,5

Totaal huishoudelijk afval

494,7

450,4

Scheidingspercentage o.b.v. totaal huishoudelijk afval

67,0%

70,8%

Totaal grof huishoudelijk afval

Totaal huishoudelijk afval

* Aan de hand van de sorteeranalyse fijn restafval van december 2012.
**JMA heeft de afvalcijfers t/m juli 2013 compleet, evenals een sorteeranalyse uit april 2013. O.b.v. de afvalcijfers t/m juli is een
maandgemiddelde berekend, en zo een prognose gegeven voor een totaal in 2013.
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Bijlage 3 Avond met de wijken over (zwerf)afval
Avond met de wijken over (zwerf)afval.
Op 25 september 2013 is een avond georganiseerd – op basis van waarderend vernieuwen - waarbij de bewoners uit de wijken (buitengebied op 9 oktober 2013)
werden uitgenodigd om hun ideeën aan te dragen ter vermindering van het (zwerf)afval. Onderstaand zijn de resultaten samengevat en gerubriceerd en voorzien van
toelichting/reactie die wel/niet leidt tot verdere actie.
Communicatie
1

2
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Succesfactor / idee
Beter communiceren in pers en wijkkranten over wat er
reeds wordt gedaan en wat de resultaten zijn.

Toelichting / reactie
Op te nemen in communicatieplan, op te stellen in 2014.

Actie GAP / kosten
Algemene communicatie;

Meer p.r. en meer p.r. omtrent boetes /handhaving.

Op te nemen in communicatieplan, op te stellen in 2014.

€ 5.000/jaar
(zit al in reguliere
begroting)

Voorzitters moskeeën betrekken bij
bewustmakingsacties.

Op te nemen in communicatieplan, op te stellen in 2014.

Het is nog niet algemeen bekend dat melk- en
sappakken tot 1 februari 2014 bij het oud papier mogen.
Hoe zorgen we ervoor dat mensen dat wel weten (idee:
op de afvalwagens aankondigen).

Dit was nog maar net bekend en was voorafgaande aan
de avond al in gang gezet.

Communiceer ideeën en tips.

Op te nemen in communicatieplan, op te stellen in 2014.

Bewoners blijven uitleggen:
•
Wat te doen met afval wat niet in ondergrondse
containers kan.
•
Welke (nieuwe) mogelijkheden er zijn op het gebied
van afval scheiden (bijv. nu melkpakken bij papier).
•
Wat te doen met plastic hero’s die te groot zijn voor
container?

Op te nemen in communicatieplan, op te stellen in 2014.

Containers appartementencomplexen: Lid
bewonerscommissie Beiaardflat en de Panfluit geeft aan
dat slechts eenmaal per twee weken (27x per jaar) afval
kunnen wegbrengen naar container bij
appartementencomplex te weinig is. Mensen aldaar
hebben vaak geen balkon. Afval gaat stinken. Wellicht

Wegbrengen kan veel vaker. Dit is een verkeerd idee
wat hardnekkig leeft.

Als Verpakkingenakkoord bekend is hierover
communiceren als afvalinzameling wijzigt.

Specifieke doelgroep
communicatie;
€ 7.500/jaar

Op te nemen in communicatieplan, op te stellen in 2014.
Ook idee voor 60 liter afvalemmer in berging als
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Communicatie

Succesfactor / idee
maatwerkoplossing voor appartementencomplex.

Toelichting / reactie
tussenopslag publiceren.

Aanpak bij oudere mensen (in complexen bijvoorbeeld)
hebben behoefte aan:
•
blijvende herhaling van de instructie hoe je het
beste afval kunt scheiden;
•
informatie over het waarom van afval scheiden (de
kosten/baten).

Op te nemen in communicatieplan, op te stellen in 2014.

Huismeester en opzichter gemeente hielden in
appartementencomplexen een presentatie over afval
scheiden.

Handhaven / stimuleren.

Meer informatie geven aan senioren over een
incontinentiecontainer.

Op te nemen in communicatieplan, op te stellen in 2014.

De Valpoort: ouderen scheiden afval niet goed dit ter
ergernis van een groep mensen met een verstandelijke
beperking die wel heel goed scheiden.
Zijn de gemeentelijke WMO- consulenten voordoende op
de hoogte van de incontinentie containers in de
gemeente.

Is in 2013 al opgepakt. Zonodig herhalen.

Stoma-regeling: Voor mensen met een stoma zijn er
bijzondere regelingen om extra het afval op te laten
halen tegen geringe vergoeding.

In overleg met WMO en BWB is regeling in het leven
geroepen, welke niet voorziet in extra ophalen, maar
een deel van de ophalingen wordt niet in rekening
gebracht.
Op te nemen in communicatieplan, op te stellen in 2014.

Meer inzetten op preventie bij scholen door
scholenprojecten.

3

Spotprents /attentieborden door kinderen laten maken
ism Nieuwe Nobelaer ter voorkoming van zwerfafval.

Actie GAP / kosten

Is in 2013 al opgepakt. Zonodig herhalen.

Op te nemen in communicatieplan, op te stellen in 2014.

Basisscholenproject
€ 2.500 / jaar

4
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Aanspreken van mensen/jeugd op hun slordig
opruimgedrag, speel in op de beleving van de
jeugd/ouderen, denk aan:
•
de toon is belangrijk;
•
de houding van degene die de ander aanspreekt;
•
aangeven wat de financiële consequenties kunnen
zijn (boetes);
•
trigger tot nadenken, op ludieke manier.

Op te nemen in communicatieplan, op te stellen in 2014.

CommunicatieMateriaal specifieker
maken.
€ 500/jaar
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Communicatie

Succesfactor / idee

Toelichting / reactie

Actie GAP / kosten

5

Borden op plekken zetten in het buitengebied waar vaak
afval wordt gedumpt met "u wordt gezien" met een oog
erop en deze locaties checken met toezichthouders en
burgers.

Op te nemen in communicatieplan, op te stellen in 2014.

Borden plaatsen en deze
onderhouden
€ 500/jaar

Opruimen
1

Succesfactor / idee
Verschillende mensen van de wijkvereniging Banakkers
ruimen regelmatig de route naar het winkelhart op.

Toelichting / reactie
Handhaven / stimuleren.

Actie GAP / kosten
Bestaande acties
handhaven en stimuleren

WVS ook vuil op laten halen.

Gebeurd al.

Faciliteren,
€ 500/jaar

Actie schoon plein Lidl en Actie schoon plein Dirk (samen
met Dirk van den Broek en buurtpreventisten).

Handhaven / stimuleren.

Supermarkten aanspreken: voorbeeld: deelden ballons
uit die vervolgens weer op straat belandden. Een
buurtbewoner sprak Jumbo daar op aan.

Handhaven / stimuleren.

Acties organiseren in omgeving Havenkom.

Handhaven / stimuleren.

Meenemen ikv maatschappelijke stages.

Handhaven / stimuleren.

Wijkverenigingen mogen als ze zelf hun onderhoud
doen, hun subsidie houden. Wellicht deze methodiek ook
gebruiken voor het opruimen van afval.

Deel van het zwerfafval is van de bewoners – als totaal
– en nu geld geven om op te ruimen, staat op
gespannen voet met elkaar.
Indien de gelden komen uit de afvalstoffenheffing,
krijgen ze alsnog de rekening, middels de afvaltarieven.

2

Kunnen verenigingen überhaupt wat bijverdienen door
de buurt schoon te houden voor een goed doel.
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Deel van het zwerfafval is van de bewoners – als totaal
– en nu geld geven om op te ruimen, staat op
gespannen voet met elkaar.
Indien de gelden komen uit de afvalstoffenheffing,
krijgen ze alsnog de rekening, middels de afvaltarieven.

Bestaande acties
handhaven en stimuleren
Faciliteren
schoonmaakacties,
€ 500/jaar
Hotspots in beeld brengen
en aanpak,
€ 1.000/jaar
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Opruimen

Succesfactor / idee

Toelichting / reactie

Buurtschappen houden zelf het buitengebied / hun
buurtschap schoon en krijgen een vergoeding uit het
zwerfafvalfonds. Gemeente haalt alleen nog grote
rommel op. Buurtschappen moeten deze vraag
terugleggen aan hun achterban.

Het gebruik van gelden uit het zwerfafvalfonds kan
alleen onder strikte voorwaarden en geldt alleen voor
extra werkzaamheden. De vraag is of dit soort acties er
onder vallen.

Actie GAP / kosten

Nader uit te werken, waarbij wel aandacht dient te zijn
voor:
Deel van het zwerfafval is van de bewoners – als totaal
– en nu geld geven om op te ruimen, staat op
gespannen voet met elkaar.
Indien de gelden komen uit de afvalstoffenheffing,
krijgen ze alsnog de rekening, middels de afvaltarieven.

3
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Hotspots inventariseren zwerfafval en daar samen met
wijkbewoners acties op bedenken.

Op te pakken in 2014 en verder, afhankelijk van de
(zich verplaatsende) problematiek.

Schoonmaakactieweek.

Er wordt al aangesloten bij de landelijke week. Het staat
wijkverenigingen vrij dit veel vaker (iedere maand?) zelf
te organiseren.

Vaker schoonmaakacties in wijk centrum-west.

Het staat wijkverenigingen vrij dit veel vaker (iedere
maand?) zelf te organiseren.

Aparte afspraken voor opruimers zwerfafval met van
Gansewinkel.

Van Gansewinkel is voor zwerfafval geen partij. Wel idee
om te komen tot overleg tussen gemeente en
opruimers.

Stimuleren en uitbreiden,
eventueel scholing. i.o.m.
groep

Vaste kern mensen vragen voor het opruimen van afval
– leren van groen.

Bestaand netwerk uitbreiden.

€ 1.000/jaar

Aanpak bij wijk Bovendonk in Hoeven; mensen die zich
inzetten voor een schone buurt; geven het goede
voorbeeld.

Netwerk opbouwen van zwerfafvalpakkers.

Opruimen van de omgeving door buurtbewoners (zoals
de personen vanavond aanwezig).

Netwerk opbouwen van zwerfafvalpakkers.

Centraal punt waar zwerfafvalpakkers in hun nabije
omgeving zwerfafval aan kunnen bieden.

Netwerk opbouwen van zwerfafvalpakkers en met hen
nadere afspraken maken.

Enkele mensen vinden die zich inzetten voor een schone

Netwerk opbouwen van zwerfafvalpakkers en met hen
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Opruimen

Succesfactor / idee
buurt, hen faciliteren, complimenteren, bedankje en
korte communicatielijnen.

Toelichting / reactie
nadere afspraken maken.

Actief betrokken bewoners in contact brengen met
ondernemers in de buurt (bv supermarkt), of ze daar af
en toe wat in de container mogen gooien (dat wat ze
voor een ander opruimen).

Netwerk opbouwen van zwerfafvalpakkers en met hen
nadere afspraken maken.

Uitkeringsgerechtigden inschakelen om zwerfafval op te
ruimen, met name eerst jeugd.

Overleg is al opgestart.
Idee is om in eerste instantie bij de supermarkten
een/twee afvalcoaches neer te zetten die toezicht
houden op containers en zwerfafval verwijderen e.d.

Inzet
uitkeringsgerechtigden is
ander traject. Wordt
momenteel naar gekeken.

Kleine vergoeding geven aan uitkeringsgerechtigden of
andere wijkbewoners die iets extra willen doen en
kunnen gebruiken. Bijv. supermarkt verstrekt
voedselpakket.

Momenteel wordt onderzocht hoe en of
uitkeringsgerechtigheden kunnen worden ingezet.

Faciliteren
€ 800/jaar

5

Maak de parken weer toegankelijk voor mensen met
honden. Hondenbezitters kunnen mensen ook
aanspreken; we kunnen ze vragen om het park mee
schoon te houden.

Gezien de problematiek van hondenpoep – en ook het
aanspreken hierop - lijkt dit niet wenselijk.

Is hondenbeleid.

6

Schoon schoolplein:
Jongeren zelf de afvalbak laten ontwerpen.
Aan jongerenwerker vragen of het een goed idee is om
uit de hanggroep iemand aan te stellen die
verantwoordelijk is voor een schoon schoolplein.
Verantwoordelijkheid voor een schoon plein ligt bij
school, kinderen en ouders. Hierover communiceren. Bv
in schoolgids.

Wijkmanager in overleg treden met jongerenwerker en
wijkagent en jongeren.

Schoolproject,

4
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Actie GAP / kosten

Zit al in ‘communicatie’
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Handhaving/boete

Afvalbakken e.d.

Succesfactor / idee
Naastplaatsen tegengaan:
•
Meer boetes uitdelen;
•
Communiceren via media dat er wordt beboet.
(Wellicht zelfs met naam en toenaam).

Toelichting / reactie
Publicaties van boetes (hoogte, voorbeelden e.d.), op te
nemen in communicatieplan, op te stellen in 2014.

Boetes uitdelen.

Handhaving is opgenomen in dit GAP.

Succesfactor / idee
Holle bolle Gijs in speeltuin.

Toelichting / reactie
Meenemen in uitwerking afvalbakken / speeltuinen.

IJzeren manden voor blikjes langs fietspaden zoals
in gemeente Oosterbeek. Zouden leerlingen van
Munikkenheidecollege kunnen maken.

Meenemen in uitwerking afvalbakken / speeltuinen.

Aanfietsroutes scholen: blikvangers neerzetten.

In overleg met scholen bekijken wat zinvol is. Mogelijk
speciaal inleverpunt op scholen.
In overleg met scholen bekijken wat zinvol is. Mogelijk
speciaal inleverpunt op scholen.

Tilburg: ijzeren hek bij school waar de jeugd
spontaan blikjes in stopte -> ‘kunstwerk’.

Aanpassing
inzameling

Actie GAP / kosten
Handhaving (structureel)
is opgenomen als
onderdeel van dit GAP.

Actie GAP / kosten
Meenemen met de
uitwerking van de
afvalbakken in dit GAP
Aansluitend aan
bezuinigingen vanaf 2015
van € 62.000/jaar.

Vangnetten op toegangsweg naar school.

In overleg met scholen bekijken wat zinvol is. Mogelijk
speciaal inleverpunt op scholen.

Succesfactor / idee

Toelichting / reactie

Actie GAP / kosten

Kroonring Meppel – plastic zakken: Bewoners
Etten-Leur hebben zelf zo’n ring geregeld.

Onduidelijk is nog hoe de plasticinzameling in Etten-Leur
en in Nederland zich gaat ontwikkelen. Nu veel
lichtmasten van zo’n ring voorzien is dan ook niet
verstandig. Stel dat drankkartons er bij mogen, dan zijn
de zakken minder windgevoelig en de ring overbodig.

Komt aan de orde als
landelijk beleid voor
verpakkingen (waaronder
plastic) wordt uitgewerkt.

Daarnaast is de ring kostenverhogend voor het
schilderen van de lichtmasten.
Terug naar ‘verpakkingen in glas’ (net zoals
vroeger) of navullen.

Deels producentenverantwoordelijkheid, welke landelijk
wordt opgepakt.
Wel kan als communicatie er op gewezen worden zoveel
mogelijk navulsystemen te gebruiken. Op te nemen in
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In dit GAP verwerken in
communicatieplan.
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communicatieplan, op te stellen in 2014.

Cancrusher aanschaffen voor Hasselbraam en TC
Etten die blik verzamelen en hiervoor geld
verzamelen voor een goed (eigen) doel.

Binnen eigen gebouw/terrein staat het de scholen en
verenigingen vrij om dit soort acties op te pakken, mede
omdat ze er zelf opbrengst van hebben.

Komt aan de orde als
landelijk beleid voor
verpakkingen (waaronder
plastic) wordt uitgewerkt.

Wel algemeen toepasbaar in algemeen toegankelijke
ruimten. Is nader uit te werken als er meer – landelijk bekend is over het inzamelen van verpakkingen (o.a.
blik).
Gemeente heeft alleen als taak het inzamelen van het
huishoudelijk afval.

Sociale activering
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Succesfactor / idee
Mobiliseren bewoners via verenigingsleven.

Toelichting / reactie
Aktie voor de wijkmanagers.

Elkaar kennen is vaak samenwerken. Centrum West organiseert veel activiteiten en kan op deze
manier makkelijk mensen mobiliseren.

Handhaven / stimuleren.

Sociaal aspect van de acties die georganiseerd
worden. Mentaliteitsombuigingen worden hierdoor
gerealiseerd.

Aktie voor de wijkmanagers.

Elkaar aanspreken en respect tonen.

Aktie voor de wijkmanagers.

Buurtpreventieteams inzetten.

Aktie voor de wijkmanagers.

Actieve buurtbewoners die elkaar ‘vinden’ in het
gezamenlijk schoon willen houden van de straat of
brandgang. Langs de deuren gaan en mensen
vragen of ze <datum> mee willen helpen. Als ze
niet kunnen, dan vragen of ze bv koffie zouden
willen zetten, of zeggen dat je op de lijst zet dat ze
niet kunnen. Of een klein briefje/uitnodiging maken
voor een opruimuurtje: ‘over een week kom ik nog
even terug om te vragen of u mee kunt doen’.
Vooral niet dwingend, maar vrijblijvend. Vaak doen

Handhaven / stimuleren.

Actie GAP / kosten
De hiernaast staande
onderwerpen gaan veel
breder dan (zwerf)afval.
Behoort in een ander
kader opgepakt te worden,
zoals sociale
weerbaarheid.
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Sociale activering
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Succesfactor / idee
mensen dan uit eigen beweging toch iets, maar
dan op een andere dag of tijdstip =
bewustwording.

Toelichting / reactie

Workshop voor mensen in wijken en buurten: hoe
spreek je anderen op een goede en veilige manier
aan op hun gedrag?

Aktie voor de wijkmanagers.

Positief zijn: elkaar aanspreken op goed gedrag.

Aktie voor de wijkmanagers.

Workshop elkaar aanspreken. En dit breder
trekken dan alleen zwerfaval.

Aktie voor de wijkmanagers.

Actie GAP / kosten

