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1. Inleiding
1.1

Onderzoeksvraag

Rijkswaterstaat afdeling Leefomgeving heeft in samenwerking met de GAD en de gemeenten Huizen en Weesp in het kader van Gemeente Schoon een proef uitgevoerd
die antwoord diende te geven op de volgende onderzoeksvragen:
1. Hebben voorzieningen voor het gescheiden aanbieden van afval in de openbare
ruimte een positief effect op het weggooigedrag?
2. Leveren voorzieningen voor het geschieden aanbieden van afval in de openbare
ruimte een schonere openbare ruimte op?
3. Leveren voorzieningen voor het gescheiden aanbieden van afval in de openbare
ruimte herbruikbare grondstoffen op?

1.2

Projectorganisatie

In het kader van een projectmatige aanpak van de uitvoering van de proef is gekozen
voor een begeleidende projectgroep. De projectgroep besprak indien gewenst de
voortgang. In de voorbereidingsfase (de aanloop naar de start) was dit frequenter dan
tijdens de proef zelf. In totaal is de projectgroep vijf keer bij elkaar geweest. In de projectgroep zijn de acties, aanpassingen e.d. voorbereid. In januari en februari 2013 hebben aanvullend nog twee afsluitende bijeenkomsten plaatsgevonden waarbij het evaluatierapport is besproken. In de projectgroep waren de volgende organisaties en personen vertegenwoordigd:
- Inger van Gelderen van de GAD als projectleider en in die zin de trekker en het
aanspreekpunt van het proefproject.
- Bas Peeters als adviseur die vanuit de NVRD inbreng heeft en meedenkt.
- Addie Weenk/ Jacobine Meijer als vertegenwoordiger van Gemeente Schoon,
Rijkswaterstaat Leefomgeving de opdrachtgever.
- Andre van der Wurff/ Ben Tames van de uitvoerende dienst van de gemeente
Weesp zijn verantwoordelijk voor de aanschaf en het plaatsen van de afvalbakken,
alsmede de lediging en registratie in de 2 proefgebieden in Weesp.
Rob Smits/ Peter Posthuma/ Freek Kos van de uitvoerende dienst van de gemeenten Huizen zijn verantwoordelijk voor de aanschaf en het plaatsen van de afvalbakken, alsmede de lediging en registratie in de 2 proefgebieden in Huizen.
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Ton Daamen van Bureau Milieu & Werk BV is verantwoordelijk voor de bureaustudie, het opstellen van het plan van aanpak, alsmede de monitoring en de evaluatie
van de proef.

De projectgroep rapporteert aan Gemeente Schoon Rijkswaterstaat Leefomgeving.
Voorliggend evaluatierapport bespreekt de resultaten en geeft antwoord op de gestelde
onderzoeksvragen.

1.3

Opzet project

Het proefproject is zodanig opgezet dat in een relatief korte periode (24 juli tot 1 december 2012) ervaring kon worden opgedaan met gescheiden afvalinzameling in verschillende openbare ruimtegebieden. IJkmomenten in de opzet van het proefproject
zijn:
1. Kick off waarbij afspraken zijn gemaakt over de uitvoering 9 mei 2012
van het proefproject op basis van de offerte van Bureau
Milieu & Werk.
2. Vaststellen uitkomsten bureaustudie naar ervaringen met 20 mei 2012
gescheiden afvalinzameling in openbare ruimte.
3. Vaststellen plan van aanpak uitvoering proefproject.
3 juli 2012
4. Officiële start proefproject.
24 juli 2012
5. Vaststellen resultaten tussenevaluatie.
24 september 2012
6. Bespreken concept evaluatierapport.
9 januari 2013
7. Vaststellen evaluatierapport en afspraken vervolgtraject
5 februari 2013

1.4

Leeswijzer

Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
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2. Vertaling bureaustudie naar uitvoering proef

In het kader van de voorbereiding van het proefproject met gescheiden afvalbakken in
de openbare ruimte van de gemeenten Weesp en Huizen heeft Bureau Milieu & Werk
een bureaustudie uitgevoerd naar ervaringen met gescheiden afvalinzameling in de
openbare ruimte in binnen- en buitenland. In de projectgroep zijn vervolgens keuzes
gemaakt met betrekking tot:
1. type proefgebieden;
2. gescheiden in te zamelen fracties;
3. soort afvalbakken.

2.1

Type proefgebieden

Uitkomst van de bureaustudie was dat, zoals ook uit ervaringen elders naar voren
komt, het gescheiden inzamelen van meerdere fracties zich met name moet richten op
locaties waar veel bezoekers komen. Dit zijn naast treinstations en luchthavens de
winkelcentra (overdekt en niet overdekt). Winkelcentra zijn locaties waar in verhouding
juist veel afvalbakken staan die frequent geledigd worden (meerdere keren per week).
Meer in het bijzonder is ook het strand tijdens het seizoen een locatie om gescheiden
afvalinzameling te introduceren.
In de gemeenten Huizen en Weesp zijn vervolgens de volgende 4 proefgebieden onderscheiden:
1. Winkelcentrum Oostermeent in Huizen.
2. Recreatiegebied/ strand in Huizen.
3. Centrum in Weesp, meer in het bijzonder een deel van het oude stadscentrum
rondom de Slijkstraat.
4. Winkelcentrum Hogewey in Weesp.

2.2

Gescheiden in te zamelen fracties

In de bureaustudie is nader ingezoomd op fracties die in de openbare ruimte gescheiden kunnen worden ingezameld. Gescheiden inzameling van meerdere fracties vindt
over de gehele wereld plaats. Meestal betreft het de inzameling van een van de volgende fracties: kunststof, papier, blik, glas, overige verpakkingen en restafval. De gescheiden te houden fracties moeten aansluiten bij het Nederlandse afvalbeleid en de
mate waarin deze fracties vrijkomen in de te selecteren gebieden. Uitgangspunt moet
zijn dat bezoekers van alle gebieden in principe dezelfde fracties gescheiden kunnen

Project ‘Gescheiden afvalbakken in de openbare ruimte’

5

BUREAU
MILIEU & WERK

houden. Dit ook vanuit een oogpunt van uniforme communicatie. Het maximaal gescheiden te houden aantal fracties mag niet meer dan 4 bedragen. Dit is ook het
maximum van op de markt zijnde afvalbakken. In de projectgroep is dan ook voorgesteld en besloten om 3 fracties gescheiden te houden, te weten papier, kunststof en
restafval. Dit zijn naar verwachting ook de meest omvangrijke fracties.

2.3

Soort afvalbakken

De keuze voor de soort afvalbakken wordt ingegeven op basis van beschikbaarheid,
functionaliteit, vormgeving en inpassing in de openbare ruimte, afstemming met bestaande afvalbakken, kosten en gescheiden te houden fracties. De voorkeur ging uit
naar een uniform model voor alle gebieden. Naast het feit dat het visueel aantrekkelijker is wanneer de bakken allemaal gelijk zijn, is de bak dan ook direct herkenbaar als
afvalbak. De vraag was of dit mogelijk is, gelet op het feit dat verschillende situaties
(winkelgebieden met aanwezigheid van scholen, stadscentrum en strand) om verschillende oplossingen vragen. Een optie was om te kiezen voor verschillende afmetingen
in de verschillende gebieden. Bij de keuze van een nieuwe afvalbak zijn de volgende
uitgangspunten gehanteerd:
- Voorkeur voor een uniforme afvalbak voor alle gebieden.
- Een afvalbak moet geen deksel hebben. Afvalbakken met deksel zijn lastiger te legen. Veel mensen vinden het ook vies om een deksel aan te raken.
- Gebruik van een afvalzak is noodzakelijk. Uit een oogpunt van hygiëne en omdat
het legen dan wordt vergemakkelijkt dient in de afvalbak een afvalzak te kunnen
worden geplaatst. De afvalzak moet wel onzichtbaar kunnen worden weggewerkt.
Een schone, visueel aantrekkelijke afvalbak nodigt eerder uit om er afval in de deponeren dan wanneer de afvalbak vies is en de afvalzak over de rand hangt.
- De opening moet niet te groot zijn. Mensen kunnen er dan volle huisvuilzakken of
grote stukken in deponeren, hetgeen niet gewenst is.
Ook omdat er geen afvalbak geschikt voor de gescheiden inzameling van meerdere
fracties op de Nederlandse markt te verkrijgen is, hebben de gemeenten Huizen en
Weesp zich gewend tot hun respectievelijke huisleveranciers. Verzoek was om een afvalbak te ontwerpen die geschikt is voor de gescheiden inzameling van restafval, papier en kunststof. Hierbij dienden de hiervoor genoemde uitgangspunten in acht te
worden genomen.

Gemeente Huizen
Voor de gemeente Huizen ging de firma Grijsen aan de slag met het ontwerpen en
produceren van een geïntegreerd model voor de drie fracties. Binnen een tijdsperiode
van zes weken zijn een tweetal varianten aan de gemeente aangeboden: een gevelexemplaar van drie keer 70 liter en een vrijstaand model van drie keer 100 liter. Het is
6
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een aanpassing van de bestaande Constructo afvalbakken die al in de gemeente Huizen staan. De verschillende kleuren zorgen voor een herkenbaarheid van de fracties.
Geel is voor restafval, blauw voor papier en oranje voor kunststof. Alle inwerpopeningen zijn even groot.
In het winkelcentrum Oostermeent in Huizen stonden voor aanvang van de proef 18
afvalbakken en 4 peukenbakken. Op 4 strategische locaties zijn de bestaande afvalbakken vervangen door 4 nieuwe vrijstaande modellen voor de gescheiden inzameling
van restafval, papier en kunststof. Op de overige locaties bleven de oude afvalbakken
staan.
Bestaand model in winkelcentrum

Nieuw vrijstaand model
in winkelcentrum

Op het strand in Huizen stonden voor aanvang van de proef 16 afvalbakken van verschillende leveranciers (Bammens en Grijsen) in verschillende vormen en maten. Op 4
strategische locaties zijn de bestaande afvalbakken vervangen door 4 nieuwe gevelexemplaren voor de gescheiden inzameling van restafval, papier en kunststof. Op de
overige locaties bleven de oude afvalbakken staan.
Bestaand model strand
Foto is Column van Grijsen.

Nieuw gevelexemplaar strand
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Gemeente Weesp
Koninklijke Bammens ontwikkelde in zes weken tijd in samenwerking met de gemeente
Weesp een geïntegreerd model voor drie fracties, de zogenaamde Triopole. De Triopole is gebaseerd op de veelgebruikte Capitole bak van 50 liter die al in Weesp staat in
verschillende kleurstellingen, te weten groen, blauw en rood.
De verschillende kleuren aan de voorzijde van de Triopole zorgen voor een goede herkenbaarheid van de afvalfracties. Grijs voor restafval, blauw voor papier en oranje voor
kunststof. Bijpassende inwerpopeningen versterken dit effect. Voor elke fractie is 70 liter beschikbaar. Papier en plastic worden opgevangen in een plastic zak en restafval in
een stalen binnenbak.
In het centrum van Weesp stonden voor aanvang van de proef 13 afvalbakken. Op 5
strategische locaties zijn de bestaande afvalbakken vervangen door 5 nieuwe vrijstaande modellen voor de gescheiden inzameling van restafval, papier en kunststof.
De overige bestaande afvalbakken zijn weggehaald.
In winkelcentrum Hogewey stonden voor aanvang van de proef 7 afvalbakken. Op 3
strategische locaties zijn de bestaande afvalbakken vervangen door 3 nieuwe vrijstaande modellen voor de gescheiden inzameling van restafval, papier en kunststof.
De overige bestaande afvalbakken zijn weggehaald.
Bestaand model
Kleurstelling rood.
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3. Communicatie
3.1

Beperkte inzet communicatie

Communicatie is bewust beperkt ingezet en vond plaats onder de vlag van bestaande
logo’s, zoals die van ‘Schoon Gooi- en Vechtstreek’. De insteek was om bij aanvang
van het proefproject eenmalig te communiceren met doelgroepen via verschillende
media. Tijdens de proef waren de afvalbakken zelf het belangrijkste communicatieinstrument. Belangrijk was namelijk dat de proef relatief gemakkelijk (dus ook wat betreft communicatie) kan worden opgeschaald naar het niveau van een gemeente, regio
en eventueel landelijk. Zou gaandeweg de proef zijn vastgesteld dat het wenselijk is
om meer te communiceren of zelfs te sensibiliseren, dat wil zeggen ter plekke interactief met de doelgroepen aan de slag te gaan, dan zou hierop zijn geanticipeerd. Dit is
niet aan de orde geweest. Zie paragraaf 4.2 oordeel gebruikers over de proef.

3.2

Communicatie-activiteiten

Bij de opening zijn de meeste communicatie-activiteiten georganiseerd:
- Om het voor het publiek/ de gebruikers extra gemakkelijk te maken om de afvalbakken op de juiste manier te
gebruiken zijn de afvalbakken voorzien van opschriften
met het recyclingteken.
- Speciale posters op driehoeksborden geplaatst in het
winkelcentrum Oostermeent in Huizen. In de gemeente
Weesp zijn deze posters niet opgehangen.
- Officiële opening met Wethouders en activiteitenteam van Gemeente Schoon in winkelcentrum Oostermeent en in centrum Weesp. Met behulp van acteurs is op een interactieve en
ludieke manier gewezen op de mogelijkheden om papier en kunststof gescheiden
aan te bieden.
- Persbericht in de lokale krant voor de opening.
- Websites hebben aandacht besteed aan de proef, zowel bij de start als tijdens de
uitvoering: Schoongooienvecht.nl, gemeenten Huizen en Weesp.
- De kabelkrant van Huizen en Weesp heeft bericht over de proef.
- Naar aanleiding van de opening zijn diverse interviews geweest met lokale kranten
over de proef zelf en het doel (Weespernieuws, Huizercourant en Gooi en Eemlander en Gooi en Eembode).
- Interview met Radio Weesp.
- Geprobeerd is scholen bij de proeven in de winkelcentra te betrekken. Hier was op
dat moment weinig animo voor.
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Gemeenten Huizen en Weesp zijn regelmatig in gesprek gegaan met publiek/ gebruikers.
Er is een artikel in GRAM geplaatst en in de nieuwsbrief van Gemeente
Schoon van september 2012.
Bammens en Grijsen hebben de nieuwe afvalbakken in hun eigen brochures gepresenteerd.

Start in Weesp

10

Driehoeksbord in Huizen
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4. Resultaten proef

De resultaten van de proef zijn onderscheiden naar
de volgende onderdelen:
1. ervaring gemeenten met uitvoering;
2. oordeel gebruikers proef;
3. prestatie gescheiden afvalinzameling;
4. inzamelrespons;
5. zuiverheid ingezameld papier en kunststof;
6. beschikbare capaciteit afvalbakken;
7. vervuiling omgeving met zwerfafval.
Om de resultaten inzichtelijk te kunnen maken is in
het plan van aanpak een hoofdstuk over de monitoring opgenomen. Het doel van de monitoring is het
systematisch verzamelen van observatiegegevens
om de ontwikkelingen van de aanpak te volgen en
te bepalen resultaten in beeld te brengen. De
werkzaamheden in het kader van de monitoring zijn uitgevoerd dor de uitvoerende
diensten van de gemeente en Bureau Milieu & Werk. Monitoring heeft, voor zover mogelijk, plaatsgevonden op het niveau van een proefgebied.

4.1

Ervaring gemeenten met uitvoering

Per gemeente heeft de contactpersoon voor het proefproject, mede op basis van terugkoppeling met de medewerkers in de uitvoering, een vragenlijst ingevuld. Bureau
Milieu & Werk BV heeft met elke gemeente de ingevulde vragenlijst besproken. De
proeven waren relatief kleinschalig. Derhalve is in de beide gemeenten niet de gehele
organisatie ingeschakeld voor het legen en afvoeren van de ingezamelde afvalstromen. Het is dan ook niet mogelijk om op basis van deze proeven uitspraken te kunnen
doen over de organisatorische effecten die optreden bij opschaling naar de gehele gemeente en welke extra kosten hiermee gemoeid zijn.

Legen afvalbakken
De ervaringen van zowel de gemeente Huizen als de gemeente Weesp met het legen
van de afvalbakken zijn positief. De afvalbakken van Grijssen (Huizen) en Bammens
(Weesp) zijn praktisch in het gebruik. De afvalbak van Grijssen behoeft geen verbeteringen. De voetplaat van de afvalbak van Bammens dient te worden verstevigd. In beide gemeenten is het legen van de afvalbakken een extra belasting voor de medewer-
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kers. Dit is inherent aan het systeem, inzameling van zakken en gescheiden houden in
drie fracties.

Locaties
De gemeente Huizen vindt het aantal en de locaties in Winkelcentrum Oostermeent
goed en voldoende. Voor het strand is het aantal afvalbakken te weinig. De medewerkers van de gemeente Huizen hebben twijfels over de gescheiden afvalinzameling op
het strand. Buiten het zomerseizoen zijn er nauwelijks bezoekers op het strand aanwezig en is het afvalaanbod zeer beperkt. Tijdens piekperiodes worden de afvalbakken
naar hun mening slecht gebruikt. Bezoekers verzamelen alle afval van hun bezoek in
één zak en deponeren de zak met ongesorteerd afval bij het verlaten van het strand in
de afvalbak. Het aantal en de locaties van de afvalbakken in Winkelcentrum Hogewey
en in het centrum zijn naar de mening van de gemeente Weesp goed en voldoende.

Gebruik afvalbakken door publiek
Uitgezonderd het strand in Huizen worden naar de mening van de gemeenten in alle
proefgebieden de afvalbakken redelijk tot goed gebruikt. In Huizen heeft men de ervaring dat het publiek vaker positief dan negatief reageert. In Weesp zijn volgens de gemeente de reacties van het publiek overwegend positief. Het publiek vindt de afvalbakken goed herkenbaar en mooi van kleur.

Afvoer ingezameld papier en kunststof
Beide gemeenten hebben de intentie om het ingezamelde papier en kunststof gescheiden af te voeren. Dit is vanuit een logistiek oogpunt niet op alle momenten mogelijk
gebleken. Gemeenten zijn nu bezig met een structurele oplossing voor de gescheiden
afvoer.

4.2

Oordeel gebruikers over proef

Tijdens de proefperiode heeft Bureau Milieu & Werk op straat betrokken doelgroepen,
zoals burgers, scholieren en winkelend publiek geïnterviewd. De interviews vonden op
vier verschillende momenten plaats na de start van de proef. In het recreatiegebied/
strand in Huizen zijn geen interviews afgenomen, omdat hier tijdens de schouwingsronden nooit bezoekers aanwezig waren. In de overige drie pilotgebieden zijn in totaal
240 mensen geïnterviewd. Per proefgebied gaat het om 80 interviews. Het doel van de
interviews was inzicht verkrijgen in de beleving van aanwezigen in de openbare ruimte
waar de nieuwe afvalbakken staan.

12
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Gemiddeld over de drie proefgebieden
De resultaten zijn weergegeven gemiddeld over alle ondervraagden. Daar waar de
antwoorden van jongeren (lees scholieren) significant afwijken van het gemiddelde is
dit specifiek aangegeven.
1. Het is 82 % van de ondervraagden opgevallen dat de gemeente nieuwe afvalbakken heeft geplaatst voor de gescheiden inzameling.
2. 92 % van de ondervraagden is positief over de gescheiden inzameling met afvalbakken. Men vindt het een goed initiatief. De gemeente moet er mee doorgaan en
in de gehele gemeente invoeren. De mensen die negatief zijn vrezen dat alle gescheiden afvalstromen weer op één berg terechtkomen en dat afval niet in de juiste
bak terechtkomt. Kortom, men heeft er geen vertrouwen in dat het systeem werkt
en vindt het overbodig.
3. 87 % van de ondervraagden heeft een positief oordeel over de afvalbakken. De
bakken zijn mooi, netjes en vallen goed op. Verbeteringen die men benoemt zijn:
grotere afvalbakken, grotere openingen, klepje tegen kraaien die er nu afval uithalen en plaats niet te veel afvalbakken. De kwaliteit van de afvalbakken bepaalt dus
mede de beleving van gebruikers. Afvalbakken die vies zijn, kapot, beplakt en/ of
beklad met graffiti worden wellicht minder gebruikt.
4. De communicatie is met name beperkt geweest tot het moment van de start. In
Huizen zijn driehoeksborden met posters geplaatst en via de lokale media is aandacht geschonken aan de start. Tijdens de proef hebben de websites van de beide
gemeenten en van Schoon Gooi en Vecht aandacht gevraagd voor de afvalbakken.
Dit geldt ook voor de kabelkrant van Huizen en Weesp. Ook de lokale kranten hebben beperkt bericht over de proef. 51 % van alle ondervraagden bevestigt dat men
posters of krantenartikelen heeft gezien over de nieuwe afvalbakken. Kijken we
specifiek naar de groep jongeren dan is dit een percentage van 16 %.
5. 78 % van alle ondervraagden gebruikt de afvalbakken. Van de jongeren specifiek is
dit 57 %. Mensen die de afvalbakken nog niet hebben gebruikt, zeggen dit wel te
gaan doen.
6. Het is voor vrijwel iedereen (93 %) duidelijk dat het afvalbakken zijn voor de gescheiden inzameling van papier en kunststof. Niemand vindt het onduidelijk. 7 %
heeft geen mening.
7. Naar de mening van 26 % van de ondervraagden is het noodzakelijk dat er meer
afvalstromen gescheiden kunnen worden. Voor jongeren is dit een percentage van
41 %. Suggesties voor andere afvalstromen om gescheiden te houden zijn blik en
etensresten.
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8. Op de vraag of de introductie van de gescheiden afvalbakken heeft geleid tot minder zwerfafval en een schonere omgeving geeft 13 % een bevestigend antwoord
(onder jongeren is dat een percentage van 22 %). 65 % vindt de omgeving niet
schoner dan voorheen en 22 % heeft geen mening. Naar de mening van de ondervraagden is er meer nodig om een schonere omgeving te krijgen, zoals voorlichting, bewustwording, boetes en beter schoonhouden door de gemeente.
9. 76 % is van mening dat de uitstraling van de omgeving is verbeterd door de introductie van de nieuwe afvalbakken. Dit heeft er vooral mee te maken dat de afvalbakken er netjes en mooi uitzien.
10. Samenvattend kan worden gesteld dat gebruikers een positief oordeel hebben over
de nieuwe afvalbakken voor de gescheiden afvalinzameling.

Resultaten per proefgebied
De resultaten gedifferentieerd naar de drie onderzochte gebied laten beperkte verschillen zien ten opzichte van elkaar. Zie figuur 4.1.
Weesp WC Hogewey
afvalbakken opgevallen
Weesp Centrum
positief over gescheiden inzameling
Huizen WC Oostermeent
positief over afvalbakken

posters of artikelen gezien

gebruikt afvalbakken

duidelijkheid afvalbakken

meer soorten scheiden?

schonere omgeving

betere uitstraling omgeving
0%

20%

40%

60%

80% 100%

Figuur 4.1 Oordeel gebruikers
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4.3

Prestatie gescheiden afvalinzameling

Tijdens de proefperiode zijn de ingezamelde hoeveelheden restafval, papier en kunststof op meerdere momenten daadwerkelijk gemeten. In Huizen op vijf momenten en in
Weesp op vier momenten. In de gemeente Weesp is niet bij alle metingen onderscheid
gemaakt tussen de twee proefgebieden. In Weesp is een reëel beeld dan ook alleen
verkregen op het niveau van het totaal van beide gebieden.
Per meting betrof het telkens een hoeveelheid papier, kunststof en restafval van één
week inzameling met de nieuwe afvalbakken. Per proefgebied is het totaal van de ingezamelde hoeveelheden papier, kunststof en restafval met de nieuwe afvalbakken
over de gehele proefperiode, dus voor Huizen van de vijf meetmomenten en voor
Weesp van de vier meetmomenten, met elkaar vergeleken.
Van al het afval dat publiek in het winkelcentrum Oostermeent in Huizen in de nieuwe
afvalbakken deponeert, komt 41 % in de papierbak terecht, 17 % in de kunststofbak en
42 % in de restbak. Totaal wordt dus 58 % gescheiden ingezameld. Op het strand in
Huizen is dit een percentage van 39 % en in de gemeente Weesp 27 %. In het winkelcentrum Oostermeent en in Weesp is in verhouding meer papier dan kunststof gescheiden ingezameld. Op het strand is dit juist andersom. Zie figuur 4.2.
Deze cijfers zeggen niets over de mate waarin het gescheiden ingezamelde papier en
kunststof is vervuild met andere afvalstromen. In paragraaf 4.5 wordt nader ingegaan
op de mate waarin het gescheiden ingezamelde papier en kunststof is vervuild en om
wat voor soort vervuiling het gaat.

7%
17%

23%
39 %
58 %

20%

27 %

16%

41%

kunststof in kunststofbak
papier in papierbak
restafval in restbak
73%
61%

42%

Huizen
WC Oostermeent

Huizen
Strand

Weesp totaal
beide gebieden

Figuur 4.2 Verhouding ingezameld restafval, papier en kunststof
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4.4

Inzamelrespons

Wat is de respons op de gescheiden inzameling van papier in de proefperiode? Dat wil
zeggen hoeveel van het papier wordt gescheiden ingezameld ten opzichte van de totaal vrijkomende hoeveelheid papier. De totaal vrijkomende hoeveelheid papier is de
gescheiden ingezamelde hoeveelheid opgeteld bij de hoeveelheid papier aanwezig in
het restafval. Tijdens de verschillende meetmomenten is op basis van sorteeranalyses
van het restafval uit de nieuwe afvalbakken vastgesteld wat het aandeel papier in het
restafval is. Bureau Milieu & Werk heeft de analyses uitgevoerd in samenwerking met
medewerkers van de sociale werkvoorziening van de betreffende gemeenten. Telkens
is het afval van één week gesorteerd. Voor alle sorteercijfers zie bijlage 1.
Voorbeeldberekening respons op de gescheiden inzameling van papier in Winkelcentrum Oostermeent in Huizen (hoeveelheid is kilogram totaal over vijf metingen):
Ingezamelde hoeveelheid papier
In restafval aanwezige hoeveelheid papier
Totaal vrijkomende hoeveelheid papier
Respons op gescheiden inzameling van papier

165 kg
24 kg
189 kg
87 % (165/189)

Voor kunststof geldt dezelfde redenering en zijn dezelfde rekensommen gemaakt als
voor papier.
Winkelcentrum Oostermeent in Huizen realiseert met 87 % de beste respons op de
papierinzameling. Voor kunststoffen is dit het strand met 65 %. Vergelijken we de
responsscores met de respons op de gescheiden inzameling van papier en kunststof
dat bij mensen in huis vrijkomt, dan zijn deze voor het Winkelcentrum Oostermeent en
het strand in Huizen, alsmede voor het totaal van beide proefgebieden in Weesp zeer
goed te noemen (zie figuur 4.3). In 2010 is in het
verzorgingsgebied van de GAD 68 % van alle
vrijkomende papier en 15 % van alle vrijkomende kunststof verpakkingen in huis gescheiden
ingezameld. In de vergelijking dient te worden
meegewogen dat bij de gescheiden inzameling
in de openbare ruimte voor kunststof geen onderscheid is gemaakt naar verpakkingen en
niet-verpakkingen. Uit visuele inspecties is echter gebleken dat het in de openbare ruimte ingezamelde kunststof vooral bestaat uit verpakkingen. Zie foto hiernaast voor een indruk van het
ingezamelde kunststof, dus inclusief vervuiling.
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Voor papier is het scheidingsgedrag in de openbare ruimte blijkbaar niet anders dan
het scheidingsgedrag in huis. Voor kunststof liggen de responsscores in de openbare
ruimte beduidend hoger dan bij de inzameling van het in huis vrijkomende kunststof.
De responspercentages zeggen overigens niets over de mate waarin het gescheiden
ingezamelde papier en kunststof is vervuild met ander afval. Het kan best zo zijn dat op
het Strand in Huizen procentueel het meeste van het vrijkomende kunststof gescheiden wordt ingezameld, maar dat dit kunststof het meest vervuild is. Ook kan het zo zijn
dat de vervuiling van het gescheiden ingezamelde papier en kunststof dat in huis vrijkomt minder is dan het in de openbare ruimte ingezamelde papier en kunststof. In de
volgende paragraaf wordt hier nader op ingegaan.

87%

71%
65%

68%

67%

60%

43%

papier
kunststoffen

15%

Huizen WC
Oostermeent

Huizen
Strand

Weesp totaal
beide
gebieden

in huis*

* Bron: GAD 2010
Figuur 4.3 Respons op de gescheiden inzameling van papier en kunststof

4.5

Zuiverheid gescheiden ingezamelde papier en kunststof

De vraag is vervolgens inderdaad in welke mate en met welk ander afval het gescheiden ingezamelde papier en kunststof is verontreinigd. Van het gescheiden ingezamelde papier en kunststof is op de verschillende meetmomenten (vijf in Huizen en vier in
Weesp) de vervuiling vastgesteld op basis van sorteeranalyses.

Project ‘Gescheiden afvalbakken in de openbare ruimte’

17

BUREAU
MILIEU & WERK

Zuiverheid gescheiden ingezameld papier
Uit figuur 4.4 blijkt dat het gescheiden ingezamelde papier in de gemeente Weesp het
meest zuiver is. 78 % van al het gescheiden ingezamelde papier bestaat ook daadwerkelijk uit papier. 22 % is vervuiling die vooral bestaat uit kunststof. Ook in de twee gebieden in Huizen bestaat de vervuiling vooral uit kunststof en in Huizen ook uit blik. In
het papier van het Strand in Huizen zijn ook etensresten aangetroffen. Anders dan
kunststof en blik is dit een afvalstroom die de kwaliteit van het papier aantast (nat en
vies maken). Blik en kunststof daarentegen is achteraf relatief gemakkelijk uit het papier te halen.
Vergelijking van de vervuiling van het in de openbare ruimte ingezamelde papier met
het gescheiden ingezamelde papier dat in huis vrijkomt, laat duidelijke verschillen zien.
Uit onderzoek van Papier Recycling Nederland (PRN) blijkt dat in 2011 gemiddeld 3,9
% van het gescheiden ingezamelde papier dat in huis vrijkomt vervuild is. Het grootste
deel van de vervuiling (2,0 % ) bestaat uit geseald papier. Bureau Milieu & Werk ziet in
eigen analyses van gescheiden ingezameld papier dat in huis vrijkomt uitschieters tot
maximaal 8 % vervuiling. Deze percentages liggen beduidend lager dan de cijfers uit
de proefgebieden met de gescheiden inzameling van papier in de openbare ruimte. Zie
figuur 4.4

26%

68%

22%

blik
drankpak
kunststof

blik
voedsel
kunststof

kunststof

geseald
papier

4%

96%
78%

74%

vervuiling
papier

32%

Huizen
WC
Oostermeent

Huizen
Strand

Weesp totaal
beide
gebieden

in huis*

* Bron: PRN 2011
Figuur 4.4 Vervuiling gescheiden ingezameld papier

De gemeente Huizen heeft voor beide proefgebieden op basis van visuele schouwingen bij lediging van de afvalbakken de vervuilingsgraad van het gescheiden in te zamelen papier bijgehouden. In het Winkelcentrum Oostermeent zijn deze schouwingen
gedurende de gehele proefperiode uitgevoerd, op het Strand tot en met week 40. De
gemeente komt voor Winkelcentrum Oostermeent tot een percentage vervuiling van
18
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gemiddeld 8 %. Voor het Strand komt de gemeente uit op gemiddeld 13 % vervuiling.
Deze waarnemingen liggen dus beduidend lager dan op basis van de sorteeranalyses
is vastgesteld.

Zuiverheid gescheiden ingezameld kunststof
De kwaliteit van het gescheiden ingezameld kunststof in de verschillende proefgebieden ontloopt elkaar niet veel. De percentages lopen uiteen van minimaal 36 % vervuiling in Winkelcentrum Oostermeent in Huizen tot maximaal 43 % vervuiling in Weesp.
De vervuiling bestaat in alle gevallen voornamelijk uit blik en papier. Dit zijn afvalstromen die relatief gemakkelijk uit het kunststof te halen zijn. Zie figuur 4.5.
Vergelijking van de kwaliteit van het in de openbare ruimte ingezamelde kunststof met
het gescheiden ingezamelde kunststof dat in huis vrijkomt laat duidelijke verschillen
zien. Volgens Nedvang en de Inspectie Leefomgeving en Transport is het ingezamelde
kunststof dat in huis vrijkomt gemiddeld voor 25 % vervuild met ander afval en kunststoffen die niet kunnen worden verwerkt.
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* Bron: Inspectie Leefomgeving en Transport
Figuur 4.5 Vervuiling gescheiden ingezameld kunststof

Ook voor kunststof heeft de gemeente Huizen voor beide proefgebieden op basis van
schouwingen bij lediging van de afvalbakken de vervuilingsgraad bijgehouden. De gemeente komt voor Winkelcentrum Oostermeent en Strand gemiddeld tot dezelfde percentages vervuiling als voor papier, te weten respectievelijk 8 % en 13 %. Ook deze
waarnemingen liggen beduidend lager dan op basis van de sorteeranalyses is vastgesteld.
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4.6

Beschikbare capaciteit afvalbakken

In de beide proefgebieden in Huizen vervangen de nieuwe afvalbakken de bestaande
afvalbakken op de betreffende locaties. Het aantal afvalbakken voor restafval is dus
gelijk gebleven. In Winkelcentrum Oostermeent stonden voor aanvang van de proef 18
afvalbakken. Op 4 locaties zijn nieuwe afvalbakken voor restafval, papier en kunststof
geplaatst. Op het Strand in Huizen stonden 16 afvalbakken. Ook hier zijn op 4 locaties
nieuwe afvalbakken geplaatst.
In de beide proefgebieden in Weesp zijn alle oude afvalbakken weggehaald. In het
centrum van Weesp zijn op 5 locaties nieuwe afvalbakken voor restafval, papier en
kunststof geplaatst. Oorspronkelijk stonden er 13 afvalbakken. In het Winkelcentrum
Hogewey gaat het om 3 locaties met nieuwe afvalbakken die in de plaats zijn gekomen
van de 7 bestaande afvalbakken.
In alle proefgebieden worden de afvalbakken meerdere keren per week geleegd. Zowel
voor de start van de proef als tijdens de proefperiode is op basis van schouwingen van
de vullingsgraad gebleken dat in alle proefgebieden, gelet op de ledigingsfrequentie,
voldoende afvalbakken staan. Dit geldt dus ook voor de beide proefgebieden in Weesp
waar alle andere afvalbakken zijn weggehaald. In deze proefgebieden staan getotaliseerd overigens meer afvalbakken dan voor de proef. Zie figuur 4.6. Tijdens schouwingen komt de vullingsgraad van de verschillende afvalbakken nooit boven de 80 % uit.
In veel gevallen, met name in het Winkelcentrum Oostermeent in Huizen, ligt dit percentage meestal onder de 40 %. De gemeenten zelf hebben gedurende alle weken van
de proef de vullingsgraad bij lediging bijgehouden. Van de gemeente Huizen zijn de
gegevens compleet, van de gemeente Weesp niet. Zowel op het strand als in Winkelcentrum Oostermeent zijn de afvalbakken volgens de controles van de gemeente gemiddeld voor minder dan 40 % gevuld.
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Figuur 4.6 Aantal afvalbakken

De vullingsgraad van de afvalbakken is vastgesteld op basis van de CROW methodiek
kwaliteitscatalogus openbare ruimte.
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4.7

Vervuiling omgeving met zwerfafval

Eenmalig voor de start van de proef heeft Bureau Milieu & Werk per proefgebied een
schouwing uitgevoerd van de vervuiling van de omgeving met zwerfafval. Tijdens de
proef zijn 3 effectmetingen uitgevoerd. Registratie vond plaats volgens een vastgesteld
registratieformulier en op basis van de CROW methodiek kwaliteitscatalogus openbare
ruimte. De waarderingen in A+, A, B, C en D zijn vertaald in rapportcijfers. A+ is een
10, A een 8, B een 6, C een 4 en D een 2. Om een beeld te krijgen per gebied zijn de
rapportcijfers gemiddeld en kan een gebied ook bijvoorbeeld een 9, 7 of 5 scoren.
Uit de vergelijking in figuur 4.7 blijkt in algemene zin dat er tijdens de proefperiode
minder grof zwerfafval (hoger rapportcijfer) en meer fijn zwerfafval (lager rapportcijfer)
is aangetroffen. Het beeld wisselt sterk per meetmoment. Tevens dient te worden opgemerkt dat de nulsituatie is vastgesteld op basis van slechts 1 meetmoment.
proefperiode
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Figuur 4.7 Rapportcijfers vervuiling omgeving fijn en grof zwerfafval

Het gemiddelde van grof en fijn zwerfafval vóór de start en tijdens de proef is in onderstaande grafiek gevisualiseerd. Alhoewel er verschillen zijn tussen de vier proefgebieden, is op het niveau van het totaal van de vier proefgebieden het rapportcijfer ongewijzigd een 7 gebleven.
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Figuur 4.8 Rapportcijfers vervuiling omgeving totaal
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5. Conclusies en beantwoording onderzoeksvragen
5.1

Conclusies

1. Gemeenten en medewerkers zijn positief. Gelet op het kleinschalige karakter van
deze proeven kunnen geen uitspraken worden gedaan over de consequenties voor
de logistiek en de kosten, alsmede over de effecten op de gemeentelijke organisatie bij verdere opschaling.
2. Het publiek (de gebruikers) is positief over de afvalbakken en de gescheiden inzameling. De afvalbakken zijn mooi, netjes en herkenbaar. Men is van mening dat
deze systematiek gemeentebreed moet worden ingevoerd. Er is geen beeld van
gebruikers van het strand in Huizen.
3. Vrijwel iedereen aanwezig in de betreffende gebieden gebruikt de afvalbakken.
4. Naar de mening van het publiek is de omgeving feitelijk niet schoner geworden. Tijdens de proefperiode is bij schouwingen over het algemeen minder grof zwerfafval
en meer fijn zwerfafval aangetroffen.
5. De afvalbakken zelf zijn ook het communicatie-instrument. Beperkte communicatie
is voldoende. Het publiek weet welke afvalstroom in welke afvalbak moet. Extra
communicatie leidt naar verwachting niet tot beter gebruik van de afvalbakken.
6. In Huizen winkelcentrum Oostermeent komt 58 % van al het afval dat publiek in de
nieuwe afvalbakken deponeert in de papier- en kunststofbak terecht. In Huizen
strand is dit 39 % en getotaliseerd over de beide proefgebieden in Weesp 27 %. Dit
is gerekend inclusief vervuiling van het papier en kunststof.
7. De respons op de gescheiden inzameling van papier is met percentages van 87 %
(WC Oostermeent), 71 % (Strand) en 67 % (Weesp) vergelijkbaar of beter dan bij
de inzameling van papier dat in huis vrijkomt (68 %).
8. De respons op de gescheiden inzameling van kunststof is met percentages van 60
% (WC Oostermeent), 65 % (Strand) en 43 % (Weesp) beter dan bij de inzameling
van kunststof dat in huis vrijkomt (15 %).
9. De kwaliteit van papier en, in mindere mate kunststof, is in Huizen winkelcentrum
Oostermeent redelijk goed. De kwaliteit van papier en kunststof in Huizen strand is
slecht. De kwaliteit van papier in Weesp is redelijk goed, kunststof is slechter.
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10. Met de bestaande ledigingsfrequentie (meerdere keren per week) kan worden gesteld dat het aantal afvalbakken voldoende is. In geen van de gebieden zijn er situaties dat de afvalbakken op enig moment geheel gevuld zijn.
11. Gescheiden inzameling op het strand heeft beperkingen. Omdat op het strand niet
continu veel bezoekers aanwezig zijn, worden de afvalbakken grote delen van het
jaar nauwelijks gebruikt. De respons op de gescheiden inzameling van papier en
kunststof is vergelijkbaar met de andere proefgebieden. De kwaliteit van het gescheiden ingezamelde papier is echter beduidend minder dan in de andere proefgebieden. Voor kunststof daarentegen is de kwaliteit vergelijkbaar met die in de
andere proefgebieden.

5.2

Beantwoording onderzoeksvragen

1. Hebben voorzieningen voor het gescheiden aanbieden van afval in de openbare
ruimte een positief effect op het weggooigedrag?
Deze vraag kan bevestigend worden beantwoord. De respons op de gescheiden
inzameling van papier en kunststof is zelfs beter dan bij de inzameling van papier
en kunststof dat vrijkomt in huis. Gescheiden inzameling van papier op het strand
blijkt niet te functioneren.
2. Leveren voorzieningen voor het geschieden aanbieden van afval in de openbare
ruimte een schonere openbare ruimte op?
Deze vraag kan niet bevestigend worden beantwoord. Tijdens de proefperiode is
minder grof zwerfafval en meer fijn zwerfafval aangetroffen, maar totaal is de vervuiling vrijwel gelijk gebleven. De nieuwe afvalbakken dragen wel bij aan een betere uitstraling van het gebied.
3. Leveren voorzieningen voor het gescheiden aanbieden van afval in de openbare
ruimte herbruikbare grondstoffen op?
Ook deze vraag kan bevestigend worden beantwoord. De vervuilingsgraad, met
name van kunststof, is echter wel hoog. Dit ondanks het feit dat de afvalbakken
meerdere keren per week worden geleegd. De vervuiling van papier bestaat vooral
uit kunststof en blik, afvalstromen die relatief eenvoudig uit papier te halen zijn. Op
het strand is het papier ook nog vervuild met voedselresten. De vervuiling van
kunststof bestaat vooral uit papier en blik, eveneens afvalstromen die er gemakkelijk uit te halen zijn. Nascheiden van kunststof is mogelijk nodig, dan wel mengen
met ingezameld kunststof dat bij mensen thuis vrijkomt.
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6. Naar een vervolg

Samenvatting uitkomsten
Het publiek dat aanwezig is in de openbare ruimte maakt in belangrijke mate gebruik
van de voorzieningen voor de gescheiden inzameling van papier en kunststof. Slechts
het plaatsten van aparte afvalbakken motiveert al voldoende om ook daadwerkelijk gebruik te maken van deze voorzieningen. De nieuwe afvalbakken functioneren prima,
hebben voldoende capaciteit en dragen bovendien bij aan de uitstraling van de omgeving. Ze zijn namelijk herkenbaar vanwege hun kleurstelling en nog niet kapot of beklad.
De respons op de gescheiden inzameling van papier is vergelijkbaar of soms zelfs beter dan de respons op de gescheiden inzameling van papier dat in huis vrijkomt. Voor
kunststof ligt het responspercentage zelfs beduidend hoger dan bij de inzameling van
deze afvalstroom die in huis vrijkomt. De ervaring wijst uit dat in huis een grote groep
huishoudens nog niet meedoet met de gescheiden inzameling van kunststof. Dit heeft
een negatieve impact op de totale inzamelrespons voor kunststof dat in huis vrijkomt.
Veel huishoudens ervaren het als een belemmering dat in huis het inzamelmiddel niet
direct voorhanden is en men extra handelingen moet verrichten om het kunststof gescheiden te houden. In de openbare ruimte ziet het afdankgedrag er anders uit. Degene die het niets interesseert gooit het afval op straat. De meeste mensen maken echter
gebruik van de afvalbakken. Als men al bij een opstelling van drie afvalbakken voor
papier, kunststof en restafval staat, is het net zo gemakkelijk om het kunststof en papier in de juiste afvalbak te deponeren.
De kwaliteit van het gescheiden ingezamelde papier en kunststof laat in de meeste gevallen nog wel te wensen over. De vervuiling bestaat overigens in vrijwel alle gevallen
uit afvalstromen die mogelijk relatief gemakkelijk uit het papier en kunststof kunnen
worden gehaald. Papier is vooral vervuild met kunststof en blik en kunststof is vooral
vervuild met papier en blik.
Uit de snelle acceptatie en het gebruik van deze nieuwe voorzieningen in de openbare
ruimte kan de conclusie worden getrokken dat het publiek de boodschap begrijpt zonder dat hierover intensief wordt gecommuniceerd. De scheidingsboodschap is al bekend vanuit het huishoudelijk afval. Voor een burger maakt het blijkbaar niet uit of papier dat in huis vrijkomt gescheiden moet worden of papier dat je wilt weggooien wanneer je aanwezig bent in de openbare ruimte. Dit geldt ook voor kunststof. Het gescheiden weggooien van papier en kunststof is blijkbaar een vanzelfsprekendheid, ongeacht waar het afval vrijkomt.
Gelet op de uitkomsten van het onderzoek kan worden gesteld dat onder het publiek
voldoende draagvlak is voor gescheiden afvalinzameling in de openbare ruimte, meer
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specifiek in (winkel)centra. De gemeenten Huizen en Weesp continueren dan ook de
huidige proef en communiceren hierover met de inwoners.

Vervolg
Gelet op de uitkomsten van het proefproject in Huizen en Weesp zijn er een aantal
vragen die beantwoord moeten worden en waarvoor mogelijk nader onderzoek noodzakelijk is in de vorm van een bureaustudie dan wel een praktijkproef.
1. Gelet op de ontwikkeling in het denken over afval als grondstof, is een echte trendbreuk met het verleden dat de focus niet alleen moet liggen op gescheiden inzameling van afval dat in huis vrijkomt, maar op alle in een gemeente vrijkomende afval.
Een succesvolle gescheiden afvalinzameling in de openbare ruimte is wellicht niet
mogelijk in alle typen gebieden.
In de proeven zijn (winkel)centra met als doelgroep winkelend publiek en scholieren
succesvol gebleken. Naast het vrijkomende afval in de openbare ruimte, is dit voor
winkelcentra ook het afval dat via scholen, winkels, restaurants, cafetaria’s en andere kleine bedrijven en kantoren wordt ingezameld. Het betreft in alle gevallen afval dat vergelijkbaar is met huishoudelijk afval. De gemeenten kunnen direct invloed uitoefenen op het bedrijfsafval, enerzijds als regisseur in de openbare ruimte
en anderzijds als handhaver van vergunningen. Een winkelcentrum kan dan als
één entiteit worden beschouwd waar je streeft naar een optimaal scheidingsresultaat over de gehele linie.
Willen we echter toe naar een integrale aanpak van de inzameling van huishoudelijk afval bij mensen thuis en in de openbare ruimte, dan is het wellicht niet wenselijk om te verbijzonderen naar bepaalde gebieden zoals (winkel)centra. De aanpak
moet dan gelden voor de gehele gemeente.
Tweeledige vraag:
a. Hoe moet een integrale aanpak van de gescheiden afvalinzameling in een winkelcentrum worden georganiseerd, wat is de kans van slagen en wat is de consequentie voor het scheidingsgedrag? Een praktijkproef zal hier meer inzicht in
bieden.
b. Hoe moet een integrale aanpak van de gescheiden afvalinzameling in de gehele gemeente worden georganiseerd, wat is de kans van slagen en wat is de
consequentie voor het scheidingsgedrag? Een bureaustudie zal hier meer inzicht in bieden.
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2. Papier en kunststof zijn, mede gelet op de uitkomsten van de proeven en de mate
waarin deze afvalstromen vrijkomen in de openbare ruimte, het meest geschikt om
gescheiden in te zamelen. Uit een oogpunt van uniforme inzamelsystematiek en
communicatie over de gescheiden afvalinzameling, is het wellicht wenselijk dat in
de openbare ruimte dezelfde afvalstromen gescheiden worden ingezameld als bij
mensen thuis. Dit kan overigens per gemeente verschillen, aangezien de lokale
overheden hier vanuit hun autonomie een eigen invulling aan kunnen geven.
De vraag is wel of uniformiteit in inzamelsystematiek bij mensen thuis en inde
openbare ruimte een dwingende randvoorwaarde moet zijn bij de keuze voor afvalstromen die een gemeente in de openbare ruimte wil inzamelen. Blik bijvoorbeeld is
een afvalstroom die in belangrijke mate voorkomt in het afval uit de openbare ruimte. Het is echter voor de meeste mensen geen afvalstroom die men ook in huis gescheiden houdt. Overwogen kan worden om ook blik als monostroom gescheiden
in te zamelen, dan wel in combinatie met kunststof of papier als mengsel dat wordt
nagescheiden.
Vraag:
Welke andere afvalstromen dan de gangbare huishoudelijke afvalstromen die bij
mensen thuis vrijkomen kunnen in de openbare ruimte succesvol gescheiden worden ingezameld? Een bureaustudie biedt hier meer inzicht in.
3. Het potentieel aan papier en kunststof dat vrijkomt in de openbare ruimte is relatief
gering in vergelijking tot de hoeveelheden van deze afvalstromen die vrijkomen in
huis. Praktisch gezien kan papier dat gescheiden is ingezameld in de openbare
ruimte voor de afvoer en verwerking dan ook gemakkelijk bij het ingezamelde papier dat vrijkomt in huis worden gevoegd. Dit geldt ook voor kunststof. De hogere
vervuilingsgraad die in de openbare ruimte ingezamelde afvalstromen hebben,
heeft dan mogelijk nauwelijks effect op de totale vervuilingsgraad. Bij deze keuze
wordt het ingezamelde papier en kunststof als huishoudelijk afval gezien. Dit betekent dat de inzamelkosten ten laste komen van de afvalstoffenheffing en gemeenten vanuit het bedrijfsleven een vergoeding ontvangen voor het ingezamelde papier
en kunststof. De vraag is of dit juridisch correct is.
Praktijkonderzoek zal moeten aantonen welke consequenties deze keuze heeft op
de logistiek van de inzameling en afvoer, alsmede op de kosten. Ook zal moeten
worden gekeken naar de effecten van het samenvoegen van afvalstromen (bijvoorbeeld papier uit openbare ruimte bij papier uit huis) op de kwaliteit van deze ‘gemengde’ afvalstroom. Tenslotte is het zeker wenselijk om in een vervolgproef te
onderzoeken of het mogelijk is om de vervuilingsgraad van het gescheiden ingezamelde papier en kunststof te verminderen.
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Gelet op bovenstaande is het noodzakelijk om meer in algemene zin (dat wil zeggen niet specifiek voor papier en kunststof) vier opties nader te onderzoeken:
a. De kwaliteit van de ingezamelde afvalstromen is voldoende om deze secundaire grondstoffen zonder tussenbewerking, dat wil zeggen ontdaan van vervuiling,
te kunnen verwerken. Rechtstreekse afvoer naar verwerkers is mogelijk.
b. De kwaliteit van de ingezamelde afvalstromen is onvoldoende om deze secundaire grondstoffen zonder tussenbewerking, dat wil zeggen ontdaan van
vervuiling, te kunnen verwerken. Rechtstreekse afvoer naar verwerkers is niet
mogelijk. Via een tussenstap moet eerst de vervuiling eruit worden gehaald.
c. De kwaliteit van de ingezamelde afvalstromen is voldoende om deze secundaire grondstoffen zonder tussenbewerking, dat wil zeggen ontdaan van vervuiling,
te kunnen mengen met dezelfde soort afvalstromen die in huis vrijkomen. Vervolgens is rechtstreekse afvoer naar verwerkers mogelijk.
d. De kwaliteit van de ingezamelde afvalstromen is onvoldoende om deze secundaire grondstoffen zonder tussenbewerking, dat wil zeggen ontdaan van
vervuiling, te kunnen mengen met dezelfde soort afvalstromen die in huis vrijkomen. Via een tussenstap moet eerst de vervuiling eruit worden gehaald.
Vervolgens kunnen de betreffende afvalstromen worden gemengd met dezelfde
soort afvalstromen die in huis vrijkomen en vindt afvoer plaats naar verwerkers.
Het kan zo zijn dat per afvalstroom een andere optie wordt gekozen.
Vraag:
Wat is de beste manier (logistiek, juridisch, kostentechnisch en milieutechnisch)
om afvalstromen (o.a. papier en kunststof) af te voeren en te verwerken? Hiervoor
worden de vier genoemde opties nader uitgewerkt, deels in een bureaustudie en
deels in een praktijkonderzoek.
4. Een alternatief voor de gescheiden inzameling van papier en kunststof is nascheiding van de integrale fractie. Het in de afvalbak gedeponeerde afval is vergelijkbaar
met het afval dat in huis vrijkomt. Wat betreft mogelijkheden voor nascheiding kan
dan ook zeer waarschijnlijk worden aangesloten bij bestaande bevindingen over
nascheiding van de restfractie huishoudelijk afval. Nader onderzoek zal moeten
uitwijzen in hoeverre de fracties huishoudelijk afval en afval uit de openbare ruimte
vergelijkbaar zijn. Dit kan mogelijk consequenties hebben voor de wijze waarop de
kosten voor het inzamelen en verwerken van afval uit de openbare ruimte kunnen
worden doorberekend in de afvalstoffenheffing.
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Tweeledige vraag:
a. In hoeverre is de fractie huishoudelijk afval en afval uit de openbare ruimte vergelijkbaar, niet alleen in technische, maar ook in juridische zin? Een bureaustudie geeft hier antwoord op.
b. Is nascheiding een optie voor het in de openbare ruimte ingezamelde afval?
Een gecombineerde bureau- en praktijkstudie geeft hier antwoord op.
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Bijlage 1

Inzamel- en sorteercijfers

Inzamelcijfers
Bij de verschillende metingen zijn de volgende hoeveelheden ingezameld. Het is per
meting per afvalstroom de hoeveelheid van één week inzameling met de nieuwe afvalbakken.
Huizen Winkelcentrum Oostermeent
Nul1e effect- 2e effect- 3e effect- 4e effect- 5e effectmeting
meting
meting
meting
meting
meting
kg
Restafval
Papier
Kunststoffen
Totaal

76
nvt
nvt
76

45
46
19
110

26
16
6
48

29
12
12
53

35
43
16
94

35
48
18
101

Huizen Strand
Nulmeting
Restafval
Papier
Kunststoffen
Totaal

17
nvt
nvt
17

1e effect- 2e effect- 3e effect- 4e effect- 5e effectmeting
meting
meting
meting
meting
26
6
9
41

Weesp totaal beide gebieden
Nul1e effectmeting
meting
Restafval
Papier
Kunststoffen
Totaal

30

52
nvt
nvt
52

47
12
0
59

15
2
12
29

2e effectmeting
63
8
9
80

27
13
8
48

13
5
4
22

12
1
1
14

3e effect- 4e effectmeting
meting
43
29
6
78

53
5
6
64
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Sorteercijfers
Het aandeel papier en kunststof in het restafval aangeboden in de nieuwe afvalbakken
is vastgesteld op basis van sorteeranalyses. Dit geldt ook voor het bepalen van de vervuiling van het gescheiden ingezamelde papier en kunststof (aangeduid als overig afval).
Huizen Winkelcentrum Oostermeent
Nul1e effectmeting
meting

2e effectmeting

3e effectmeting

4e effectmeting

5e effectmeting

gemiddelde
effectmetingen

Restafval
Component
Papier
Kunststoffen
Overig afval
Totaal

36%
15%
49%
100%

14%
17%
69%
100%

12%
16%
72%
100%

17%
26%
56%
100%

10%
34%
56%
100%

15%
47%
38%
100%

14%
28%
58%
100%

Papier
Component
Papier
Overig afval
Totaal

nvt
nvt
nvt

87%
13%
100%

62%
38%
100%

57%
43%
100%

85%
15%
100%

79%
21%
100%

74%
26%
100%

Kunststoffen
Component
Kunststoffen
Overig afval
Totaal

nvt
ntv
nvt

76%
24%
100%

66%
34%
100%

61%
39%
100%

54%
46%
100%

63%
37%
100%

64%
36%
100%

Nulmeting

1e effectmeting

2e effectmeting

3e effectmeting

4e effectmeting

5e effectmeting

Restafval
Component
Papier
Kunststoffen
Overig afval
Totaal

19%
25%
56%
100%

7%
12%
81%
100%

19%
14%
67%
100%

5%
11%
84%
100%

6%
7%
87%
100%

20%
54%
26%
100%

11%
20%
69%
100%

Papier
Component
Papier
Overig afval
Totaal

nvt
nvt
nvt

16%
84%
100%

24%
76%
100%

48%
52%
100%

39%
61%
100%

31%
69%
100%

32%
68%
100%

Kunststoffen
Component
Kunststoffen
Overig afval
Totaal

nvt
nvt
nvt

38%
62%
100%

49%
51%
100%

70%
30%
100%

68%
33%
100%

67%
33%
100%

58%
42%
100%

Huizen Strand
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gemeente Weesp
Nulmeting

1e effectmeting

25%
15%
60%
100%

12%
17%
71%
100%

nvt

2e effectmeting

3e effectmeting

4e effectmeting

gemiddelde
effectmetingen

19%
13%
68%
81%

11%
11%
77%
100%

10%
11%
78%
100%

13%
13%
74%
100%

74%
26%
100%

95%
5%
100%

56%
44%
100%

88%
12%
100%

78%
22%
100%

42%
58%
100%

62%
38%
100%

66%
34%
100%

58%
42%
100%

57%
43%
100%

Restafval
Component
Papier
Kunststoffen
Overig afval
Totaal
Papier
Component
Papier
Overig afval
Totaal
Kunststoffen
Component
Kunststoffen
Overig afval
Totaal
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Bijlage 2

Kwaliteit afvalbakken

Eenmalig voor de start van de proef heeft Bureau Milieu & Werk per proefgebied een
schouwing uitgevoerd van de kwaliteit van de uitstaande afvalbakken. Registratie vond
plaats volgens een vastgesteld registratieformulier en op basis van de CROW methodiek kwaliteitscatalogus openbare ruimte. De waarderingen in A+, A, B, C en D zijn vertaald in rapportcijfers. A+ is een 10, A een 8, B een 6, C een 4 en D een 2. Om een
beeld te krijgen per gebied zijn de rapportcijfers gemiddeld en kan een gebied ook bijvoorbeeld een 9 of een 7 scoren. Alle gebieden scoren gemiddeld minimaal een voldoende of meer.
Nulmeting

Beplakking en graffiti
Besmeuring
Dekking van de coating
Deuken en gaten
Kleurechtheid
Natuurlijke aanslag
Scheefstand

Huizen
Strand

7
8
6
7
7
8
9

Huizen
Winkelcentrum
Oostermeent
6
8
7
8
8
8
9

Weesp
Centrum

9
8
8
10
10
9
10

Weesp
Winkelcentrum
Hogerwey
8
8
6
8
7
8
10

Na de start van de proef is de schouwing nog slechts globaal uitgevoerd. Het zijn immers allemaal nieuwe afvalbakken die op alle onderdelen een 9 of 10 scoren.
Voorbeeld beoordeling kwaliteit afvalbak
Beplakking en graffiti: D, zeer groot deel is beklad (minimaal 10 %).
Besmeuring: A, afvalbak is nauwelijks bevuild
door vloeibaar of klevering afval (maximaal 5 %).
Dekking van de coating: A, Afvalbak volledig gedekt door coating (minimaal 99 %).
Deuken en gaten: A, afvalbak is licht beschadigd
als gevolg van deuken en gaten (maximaal 2 %).
Kleurechtheid: A, afvalbak is nauwelijks verkleurd
(maximaal 10 %).
Natuurlijke aanslag: A, afvalbak nauwelijks bevuild door aanslag (maximaal 5 %).
Scheefstand: A+, afvalbak staat recht (0 graden
scheefstand)
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