‘Ik wil Nederland
laten kantelen’
‘Zwerfafval is grondstof’ past in de omslag naar een circulaire economie. In dit kader hield
Gemeente Schoon met GAD Gooi- en Vechtstreek vorig jaar een pilot voor gescheiden afvalinzameling in de openbare ruimte. GAD-sectormanager Marc Maassen ziet mogelijkheden en
verantwoordelijkheden voor gemeenten: ‘Die moeten en kunnen hierin meer regie nemen.’

‘Overgaan naar een circulaire economie
vraagt een andere insteek: integraal
afval- en grondstoffenbeheer’, aldus
Maassen. ‘Recycling gaat bijna altijd
over huishoudelijk afval, maar grondstoffen zijn grondstoffen. Dus ook die in de
openbare ruimte en van bedrijven. Gemeenten moeten en kunnen meer regie
nemen in de recycling hiervan.’

Marc Maassen bij de gescheiden afvalbakken.
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Welke voordelen biedt het
gemeenten zelf?
‘Een helder systeem zorgt voor beter
weggooigedrag, minder zwerfafval en
schonere scheiding. Gemeenten hoeven niet alles zelf te doen, maar kunnen
wel hun inzamelactiviteiten bundelen en
beter beschikken over hún afval, hún
grondstoffen. Een potentiële inkomstenbron waarmee je bijvoorbeeld kosten
van betere afvaldienstverlening kunt
terugverdienen. Want afval kost geld; aan
grondstoffen kun je verdienen.’

Hoe dan?
‘We hebben nu drie verschillende, overlappende inzamelingssystemen: voor
huishoudelijk, bedrijfs- en gemeentelijk
Wat is je uiteindelijke ambitie?
afval. Inefﬁciënt in een stedelijke omge‘We willen naar minimaal zeventig proving. Winkeliers, bewoners en passanten
cent hergebruik van huishoudelijk afval
bieden dezelfde grondstoffen aan; die
in 2020. Andere stromen kunnen niet
worden afgevoerd door verschillende
achterblijven, zodat we
systemen van particulieren
en gemeenten. Op straat
‘Grondstoffen uit straks alles wat we in onze
regio produceren hergeverdwijnen veel grondstofafval zijn een
bruiken. Dat ligt nog ver
fen daardoor onnodig. Ook
potentiële
weg, maar met de GAD wil
levert het buitensporig veel
inkomstenbron
ik Nederland laten kantelen
verkeersbewegingen op van
voor gemeenten’
naar een grondstoffenland,
tientallen inzamelaars in
waarin je als gemeente een
vooral centrumgebieden. Gelogisch verhaal hebt naar inwoners, bemeenten kunnen de regie pakken: door
schikt over grondstoffen in de openbare
systemen op elkaar af te stemmen, de
ruimte en regie hebt over de inzameling.
afvalschotten te doorbreken en een visie
Dat vraagt om meer zeggenschap. Voor
te ontwikkelen met betrokken partijen.’
de juiste bewijslast investeren we nu in
onze pilot. Twee belangrijke vragen die
Wat heeft de pilot aangetoond?
voor ons openstaan: zijn papier, kunst‘Ten eerste dat je met alleen al drie
stof en restafval de juiste stromen? Daar
verschillende kleuren bakken en een
lijkt het wel op. En: hoe bekostig je het?
icoontje zorgt dat mensen op straat hun
Dat lijkt vooral een kwestie van de paralafval in de juiste bak gooien. Ze snappen
lelle inzamelingsstromen anders inrichmeteen de bedoeling, willen graag meeten. Ondertussen ben ik positief over de
werken en vinden het ook logisch. Dat op
motivatie van burgers. Met afval kom je
straat alles in dezelfde bak verdwijnt en
dagelijks in aanraking. Thuis, op je werk
wordt verbrand komt juist vreemd over.
en op straat. Iedereen kan zo simpel
Verder bewijst het onderzoek maar weer
bijdragen aan hergebruik.’
dat grondstoffen letterlijk op straat liggen. Dat is een belangrijk signaal aan de
verpakkingsproducenten: grondstoffen
op straat zijn ook hun verantwoordelijkMeer weten? Neem contact op
heid.’
met Marc Maassen:
m.maassen@gad.nl.

