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Samenvatting
‘Dordts afval wordt grondstof. Samen halen we eruit wat erin zit’.
Waarom is er een proef gehouden?
Dordrecht heeft in de afvalambitie van 2012 aangegeven 60 procent hergebruik van het
huishoudelijk afval in 2015 te willen realiseren. Dordrecht heeft een aanzienlijk deel niet
grondgebonden woningen en een binnenstad met een compacte bebouwing. Omdat bekend is dat
het bij dit soort woningen moeilijk is om bewoners afval gescheiden aan te laten bieden, hebben de
gemeente Dordrecht en HVC besloten een proef te doen met de inzameling van de grondstoffen
gft, oud papier en karton (verder: papier) en kunststofverpakkingen bij hoogbouw en in de
binnenstad.
Waar moest de proef antwoord op geven?
De proef met de inzameling van grondstoffen moest antwoord geven op twee vragen.
1. Hoeveel meer kilo’s gft, papier en kunststofverpakkingen zouden er per jaar per huishouden
ingezameld worden door het vernieuwde inzamelmodel?
2. Als de resultaten van de proefwijken vertaald zouden worden naar de hele gemeente, wat zou
dan het effect zijn op de bronscheiding en op de afvalstoffenheffing?
Waar en hoe is de proef uitgevoerd?
Tijdens de proef zijn in twee wijken twee verschillende inzamelmodellen getest, gedurende de
periode september 2013 tot en met mei 2014. Centraal in inzamelmodellen stonden de
afvalstromen gft, papier en kunststofverpakkingen, omdat deze afvalstromen nog het meest in het
restafval voorkwamen. In een deel van de wijk Crabbehof is tijdens de proef een brengsysteem
met verzamelcontainers getest. In een deel van de binnenstad is een hoog frequent haalsysteem
getest. Beide inzamelmodellen waren gericht op het bieden van extra service om zo de
afvalscheiding te verbeteren. Bewoners van de beide proefwijken hebben een startpakket
ontvangen met de middelen om de genoemde afvalstromen gescheiden aan te gaan bieden.
Inzamelmodel Binnenstad
•
twee keer per week huis aan huis gft inzamelen met
gft-emmertjes;
•
een keer per twee weken huis aan huis papier
inzamelen met kratjes;
•
een keer per week huis aan huis
kunststofverpakkingen inzamelen met
kunststofzakken;
•
biozakken en zakken voor kunststofverpakkingen
iedere acht weken huis aan huis verspreiden.

Inzamelmodel Crabbehof
•
complete mini-milieustraatjes, met per locatie een
container voor restafval, gft, papier en
kunststofverpakkingen;
•
gft containers in zuilen met toegangsregulering;
•
oranje ondergrondse containers voor
kunststofverpakkingen met toegangsregulering
(ombouwen restafval containers);
•
bovengrondse ATZ containers voor de inzameling van
papier met toegangsregulering;
•
stickers met uitleg over de afvalstroom die in de
container aangeboden dient te worden op de
containers;
•
biozakken en zakken voor kunststofverpakkingen
iedere acht weken huis aan huis verspreiden.

Wat zijn de resultaten van de proef voor de proefgebieden?
De gescheiden aangeboden hoeveelheden gft, oud papieren kunststofverpakkingen
In beide gebieden proefgebieden is het gescheiden aanbod van gft, papier en
kunststofverpakkingen toegenomen. Omgerekend naar de bronscheiding is er bij de huishoudens
in de proefgebieden acht procent meer bronscheiding.
Inzamelresultaten per proefwijk
Afvalstroom
Binnenstad
Gft
Van 0 naar 49 kilo/huishouden/jaar
(+49 kilo / +490%)
Papier
Van 84 naar 113 kilo/huishouden/jaar
(+29 kilo / +35%)
Kunststofverpakkingen
Van 8 naar 14 kilo/huishouden/jaar
(+6 kilo / +75%)

Crabbehof
Van 0 naar 42 kilo/huishouden/jaar
(+42 kilo / +420%)
Van 58 naar 78 kilo/huishouden/jaar
(+20 kilo / +34%)
Van 6,4 naar 31 kilo/huishouden/jaar
(+ 24,6 kilo / +484%) waaronder een
(acceptabele) vervuiling van het
kunststofverpakkingen met restafval

8 procent meer bronscheiding in de proefwijken
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Het aangeboden restafval
De meer ingezamelde grondstoffen zouden zich moeten vertalen in een evenredige verlaging van
het aangeboden restafval. Tijdens de proefperiode is het restafval één keer per maand apart
ingezameld en gewogen. Hieruit blijkt echter niet tot nauwelijks een daling van het restafval.
Het pasgebruik op de afgesloten verzamelcontainers
In het proefgebied binnenstad waren er alleen (afgesloten) verzamelcontainers voor restafval. In
Crabbehof stonden (afgesloten) verzamelcontainers voor restafval, gft, papier en
kunststofverpakkingen. Uit de analyses blijkt dat:
• in de binnenstad 532 passen actief waren; waarvan 92 procent (488 passen) voor
huishoudens, 31 schipperspassen en 12 passen voor medewerkers van Toezicht en van HVC;
• 96 procent van de stortingen in de ondergrondse containers in de binnenstad tijdens de
proefperiode is gedaan met bewonerspassen;
• van de bewonerspassen in de binnenstad 81 passen ook toegang bieden aan een container
buiten het proefgebied en er 867 stortingen zijn geweest in een container buiten het
proefgebied;
• in Crabbehof 40 procent van de huishoudens de container voor gft heeft geopend, 82 procent
de papiercontainers (511 huishoudens) en 91 procent de container voor kunststofverpakkingen
(567 huishoudens);
• van deze bewoners in Crabbehof die de containers hebben gebruikt, 89 huishoudens gft en
187 huishoudens papier structureel aanbieden (minimaal één keer per twee weken);
• het pasgebruik om de containers voor kunststofverpakkingen open te maken, is afgenomen
nadat de containers voor kunststofverpakkingen oranje waren gemaakt en toen er geen
locaties meer waren waar niet alle containers bij elkaar stonden.
De uren die nodig zijn voor de logistieke inzet
Voor de inzameling in het proefgebied binnenstad was een ploeginzet van anderhalf per
afvalstroom geraamd. Uit de urenregistratie blijkt dat dit aantal uren gemiddeld over de
inzamelrondes goed is ingeschat voor gft en kunststofverpakkingen. Voor papier geldt een lage
betrouwbaarheid van de cijfers door een grote variatie in de uren per inzamelrode. Voor de
inzameling in het proefgebied Crabbehof was geraamd dat een inzamelronde anderhalf uur zou
duren voor de afvalstromen papier en kunststofverpakkingsafval. Uit de urenregistratie blijkt dat er
gemiddeld meer uren zijn ingezet. Gezien de grote variatie in de uren is de betrouwbaarheid van
deze cijfers laag. Voor het inzamelen van de gft-containers was 45 minuten geraamd. Omdat de
containers geleegd worden in de minicontainerroute van de laagbouw is hiervoor geen aparte
urenregistratie. Daarbij dient opgemerkt te worden dat voor beide gebieden en voor alle
afvalstromen ook de aan- en afrijtijden zijn meegerekend.
Leermomenten tijdens de proef
Gaandeweg de proef zijn leermomenten geweest, waarop -indien mogelijk- actie is ondernomen.
Onderstaand worden de leermomenten opgesomd.
• De start van een proef is niet aan te bevelen direct na een vakantie, omdat de voorbereidingen
en de bewonerscommunicatie dan in de vakantie plaatsvinden.
• Het uitdelen van startpakketten door leden van het projectteam is relatief duur en het inzetten
van uitzendkrachten zorgt ervoor dat niet altijd de juiste informatie gegeven kan worden. Het
persoonlijk van deur tot deur uitdelen van startpakketten is wel wenselijk. Kaarten in de bus
met de tekst ”We hebben u niet thuis getroffen. U kunt u startpakket ophalen” (of tekst van
gelijk strekking) blijken niet goed te werken. Mensen gaan een startpakket niet ophalen als er
geen directe noodzaak is of betrokkenheid bij het onderwerp ontbreekt.
• Verzamelcontainers moeten storingsvrij zijn, ze moeten capaciteit bieden voor het afval dat
aangeboden wordt en ze moeten schoon zijn. Wanneer hier niet aan wordt voldaan, kunnen
mensen tijdens een proef waarbij nog een gewenning moet plaatsvinden, stoppen met
deelname.
• Bij een proef waarbij het belangrijk is het aanbod te meten, moeten de containers vanaf het
begin afgesloten zijn. Het gebruik van de containers beperkt zich dan tot de deelnemers van
de proef.
• Bij bestemmingswijziging moet de container er ook fysiek anders uitzien, met minimaal volledig
een andere kleur. Om het gewoontegedrag van mensen te doorbreken en te stimuleren afval
te scheiden en in de juiste containers aan te bieden, is een brief, een artikel in de krant, een
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Tweet of een sticker op de containers niet voldoende. Het moet overduidelijk zijn voor welk
soort afval een container bedoeld is. Gebleken is dat, dat in het proefgebied Crabbehof het
beste werkt door de kleurstelling van de containers. De containers voor
kunststofverpakkingsafval zijn oranje gemaakt.
Om te zorgen dat de keuze voor het gescheiden weggooien van afval niet afhangt van het
gemak en daarmee de loopafstand naar de containers, is het noodzakelijk dat
verzamelcontainers voor verschillende afvalstromen bij elkaar staan.
Communicatie over afval scheiden, de proef, het doel en de werkwijze is noodzakelijk maar er
kan niet verwacht worden dat communicatie voldoende is. Afval staat niet bij iedereen hoog op
de agenda en dat zal door communicatie niet bij iedereen veranderen.

	
  

•

•

Wat is het stadsbrede milieu- en kosteneffect van de proef?
De verzamelde data van de proefgebieden is in een rekenmodel ingevoerd. Hierdoor is inzichtelijk
wat het effect is van de geteste inzamelmodellen op de bronscheiding en op de afvalstoffenheffing,
bij invoering van de inzamelmodellen bij alle woningen in de hele gemeente die gebruik maken van
verzamelcontainers voor restafval (hoogbouw, stapelbouw en de woningen in de binnenstad). Er
zijn drie scenario’s in het model opgenomen. Onderstaande tabel geeft de effecten per scenario
weer. Het effect op de afvalstoffenheffing moet als indicatief gezien worden en de stijging in de
afvalstoffenheffing in de laatste regel is het meest aannemelijk omdat daar gewerkt wordt met de
normtijden.
Effecten op milieu en kosten per scenario
Scenario 1
binnenstad model
opgeschaald naar 4.619
huishoudens in de
binnenstad + Crabbehof
model opgeschaald naar
16.853 huishoudens
aangesloten op
ondergrondse containers
Bronscheiding
3,18% meer
47,79%
Van 44,6 % naar
bronscheiding
Stijging afvalstoffenheffing
uitgaande van inzet logistieke uren
€ 23,78
zoals gerealiseerd in de proef
Stijging afvalstoffenheffing
uitgaande van normtijden HVC
€ 18,55
voor lediging verzamelcontainers

Scenario 2
Crabbehof model
opgeschaald naar alle
21.472 huishoudens
aangesloten op
ondergrondse
containers

47,59%

Scenario 3
binnenstad model
opgeschaald
naar alle 21.472
huishoudens
aangesloten op
ondergrondse
containers

2,98% meer
bronscheiding

48,51%

3,90% meer
bronscheiding

€21,93

€30,12

€15,05

€30,12

	
  
Wat wordt er gedaan met de resultaten?
De scheidingsresultaten van de proef zijn positief maar op basis van de beschikbare data kan nog
geen goede berekening gemaakt worden voor een uitrol naar de alle hoogbouw en binnenstad. De
tweede helft van 2014 wordt dan ook benut om aanvullende en meer nauwkeurige gegevens te
verkrijgen en om te onderzoeken of en zo ja hoe, de kosten kunnen worden verminderd. Daarbij
zal ook gekeken worden naar de mogelijkheden om meer afval gescheiden aan te laten bieden,
want uitgaande van de sorteeranalyse is er nog te scheiden afval in het restafval aanwezig.
Inzameling ten opzichte van potentie per proefwijk
Afvalstroom
in restafval
Inzameling voor
de proef

Hoogbouw

Binnenstad

GFT
Papier
Kunststofverpakkingen
GFT
Papier
Kunststofverpakkingen

Inzameling
tijdens de proef

In restafval
resterend

139
70
27

0
58
6,4

42
78
31

97
50
3

Percentage
van de
afvalstroom
dat
gescheiden
wordt
ingezameld
30%
61%
92%

186
69
26

0
84
8

49
113
14

137
40
20

26%
74%
41%

Gewichten zijn gemiddeld in kilogram per huishouden per jaar
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Wat wordt er nu gedaan in de twee proefwijken?
Omdat de geteste inzamelmodellen in de proefwijken een stijging lieten zien van het gescheiden
aanbod van gft, papier en kunststofverpakkingen is besloten deze gescheiden inzameling in ieder
geval door te zetten tot het einde van het jaar. Om daarbij gehoor te geven aan de reacties van de
bewoners en alvast een aantal optimalisaties door te voeren zodat de kosten omlaag gebracht
zouden worden, zijn er drie aanpassingen doorgevoerd, te weten:
• de biozakken en de zakken voor kunststofverpakkingen worden niet meer standaard aan huis
verzonden; de biozakken worden op aanvraag gratis toegezonden, de zakken voor
kunststofverpakkingen kunnen net als voorheen in de supermarkten opgehaald worden;
• de papiercontainers in Crabbehof worden vervangen door standaard papiercontainer;
• de huis aan huis inzameling van gft in de binnenstad is omgezet naar een brengsysteem,
zodat iedereen op het gewenste moment gft kan wegbrengen.
Is de proef uitgevoerd binnen het bestaande budget?
Om de proef uit te voeren was een budget van 214.906 euro beschikbaar, exclusief een post met
15 procent voor onvoorziene kosten en exclusief de besparing die gerealiseerd kon worden op de
verwerking van grondstoffen. Aanvullend op de projectbegroting zijn er gaandeweg het project
kosten geraamd voor het actieplan KFF ter hoogte van 22.621 euro. Tot en met de maand mei
2014 en inclusief alle voorbereidende werkzaamheden is totaal 198.945 euro besteed aan de
‘Inzamelproef Grondstoffen Hoogbouw Dordrecht’ en resteert er 38.582 euro. Dit bedrag is
gereserveerd voor de resterende verrekening van de kosten. De verwachting is dat het resultaat op
nul euro zal uitkomen.
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Inleiding

	
  
1.1

Aanleiding en achtergrond

Duurzaam afvalbeheer en een circulaire economie zijn de afgelopen jaren steeds belangrijker
geworden. De overheid scherpt de afvalbeleidsdoelstellingen via het nationale afvalbeleid steeds
verder aan en gemeenten staan voor de uitdaging dit te vertalen naar het lokale afvalbeleid. Uit
landelijke gegevens blijkt dat in minder stedelijke gemeenten en gemeenten met overwegend
laagbouw een betere afvalscheiding gerealiseerd kan worden. Huishoudens in minder stedelijk
gebied en laagbouwwoningen hebben doorgaans ruimte om afvalstromen apart in of nabij het huis
te bewaren, hebben ruimte om meerdere afvalstromen gescheiden aan te bieden en het
afvalaanbod kan door middel van bijvoorbeeld financiële prikkels op huisniveau op relatief
eenvoudige wijze beïnvloed worden omdat de inzamelstructuur doorgaans al op huisniveau is.
Inzamelmodellen om de afvalscheiding bij laagbouwwoningen verder te verbeteren, zijn landelijk
voorhanden en worden veelvuldig nader getest en doorontwikkeld om deze huishoudens maximaal
bij te laten dragen aan het realiseren van de afvalbeleidsdoelstellingen. De resultaten zijn veelal
positief vanwege de afvalscheidingsmogelijkheden bij deze huishoudens. Omgekeerd is een goede
afvalscheiding in stedelijke gemeenten en in gemeenten met overwegend hoogbouw minder
eenvoudig te realiseren.
De gemeente Dordrecht heeft in de afvalambitie van 2012 aangegeven 60 procent hergebruik van
het huishoudelijk afval in 2015 te willen realiseren. In Dordrecht bestaat 44 procent van de
huishoudens uit meergezinswoningen, waarvan 18 procent gestapelde bouw is. Bovendien heeft
Dordrecht een binnenstad met een zeer compacte bebouwing met een aanzienlijk deel
eengezinswoningen. Zowel in de binnenstad als bij de hoogbouw wordt geen gft ingezameld en uit
de sorteeranalyses blijkt dat het aanbod van papier en kunststofverpakkingen hier kan verbeteren.
Inzamelmodellen om de afvalscheiding te verbeteren bij hoogbouw en in binnensteden zijn niet tot
nauwelijks voorhanden. De gemeente Dordrecht staat dan ook voor een uitdaging om het
afvalscheidingsdoel te realiseren en heeft samen met HVC besloten een proef te doen met de
inzameling van de grondstoffen gft, oud papier en karton(verder: papier) en kunststofverpakkingen
bij hoogbouw en in de binnenstad.
1.2

De proef: ‘Dordts afval wordt grondstof. Samen halen we eruit wat erin zit’

Aanpak
De gemeente Dordrecht en HVC hebben besloten een proef uit te voeren om te testen of en hoe
bewoners van hoogbouwwoningen en bewoners van de binnenstad verleid kunnen worden afval te
scheiden. Gekozen is om gedurende negen maanden in twee wijken twee verschillende
inzamelmodellen te testen. In een deel van de wijk Crabbehof is getest of bewoners van flats meer
en beter afval gaan scheiden als vlak bij de flat een mini-milieustraatje staat met
verzamelcontainers voor gft, papier en kunststofverpakkingen. In een deel van de binnenstad is
getest of de afvalscheiding toeneemt als de grondstoffen gft, papier en kunststofverpakkingen
hoogfrequent in de avonduren huis aan huis zouden worden opgehaald. Om gft gescheiden aan te
bieden, hebben bewoners van het proefgebied binnenstad een gft-emmertje gekregen en
biozakken (biologisch afbreekbare zakken om gft in aan te bieden). Het emmertje kan in de keuken
gezet worden, wordt op de inzameldag aan de straat gezet en kan na de inzameling weer naar
binnen. Voor papier is een kratje verstrekt met dezelfde werkwijze als het gft-emmertje. Voor het
aanbieden van kunststofverpakkingen zijn de speciale zakken gebruikt, waarbij bewoners deze
zakken iedere acht weken thuisgestuurd kregen. Bij deze zakkenmailingen werden ook de
biozakken gevoegd voor het aanbieden van gft. Huishoudens in het proefgebied Crabbehof
hebben de zakken ook iedere acht weken toegestuurd gekregen.
De slogan die gebruikt is bij communicatie over de proef was: ‘Dordts afval wordt grondstof.
Samen halen we eruit wat erin zit’.
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Projectorganisatie
De proef is vormgegeven, voorbereid en uitgevoerd door de Afvalbeleidswerkgroep. Gedurende de
proef is de Afvalbeleidswerkgroep bestaande uit medewerkers van de gemeente Dordrecht
(Stadsbeheer en Stadsontwikkeling), HVC (gemeenteadviseur), Communicatie en Weizigt
(communicatie en gedragsverandering) aangevuld met de teamleiders Inzameling van HVC, een
medewerker van Business Intelligence en een door beide partijen ingehuurde externe projectleider.
Ook zijn van zowel de gemeente via de GR Drechtsteden als van HVC communicatiedeskundigen
aan de projectgroep toegevoegd. Om de afstemming en communicatie tussen de gemeente
Dordrecht en HVC over de proef te verzorgen is om de week een projectgroep vergadering
gehouden. Tijdens deze vergaderingen werden de voortgang en bijzonderheden van de proef
besproken, werden volgende fases gestart en werden voorstellen gedaan voor aanpassingen. De
medewerkers van de gemeente en van HVC rapporteerden volgens interne overlegstructuren aan
de projecteigenaren binnen de beide organisaties. Onafhankelijk daarvan rapporteerde de
projectleider aan de projecteigenaren van beide organisaties.
Opgeleverde documenten
De proef is gestart in september 2013 op basis van het Plan van Aanpak Inzamelproef
Grondstoffen Hoogbouw Dordrecht (25 april 2013, versie 7) en het communicatieplan (juni
2013,versie 6). Voorafgaand aan de start is in de maanden juni en juli van 2013 een nulmeting
uitgevoerd, waarmee de huidige situatie in kaart is gebracht. Hierover is een rapportage
verschenen, met een definitieve versie op 14 oktober 2013. Vanaf september 2013 tot en met het
einde van de proef op 31 mei 2014 zijn de inzamelmodellen getest en zijn maandrapportages
opgeleverd. De definitieve rapportages zijn opvolgend van: 21 oktober 2013, 18 november 2013,
15 december 2013, 22 januari 2014, 26 februari 2014, 28 maart 2014, 26 april 2014, 8 juni 2014,
2 juli 2014. Ook is in november een bewonersenquête uitgevoerd. In de bijlage van deze
eindrapportage zijn de conclusies hiervan opgenomen.
1.3
Eindrapportage
Voorliggend document is de eindrapportage van de inzamelproef en sluit de reeks van
opgeleverde documenten af. De eindrapportage wordt verstrekt aan de deelnemers van de
Afvalbeleidswerkgroep en is een bijlage bij het collegevoorstel met het onderwerp ‘eindevaluatie
inzamelproef grondstoffen hoogbouw’ waarin het college wordt voorgesteld:
• in te stemmen met de eindevaluatie Inzamelproef Grondstoffen Hoogbouw Dordrecht;
• de gemeenteraad over de proef te informeren met de bijgevoegde raadsinformatiebrief.
1.4
Leeswijzer
Hoofdstuk twee is een verdere uitwerking van het inleidende hoofdstuk en beschrijft het doel van
de proef, de overwegingen en uitgangspunten, de randvoorwaarden, de opzet van de proef en de
geplande in te zetten communicatie strategie. In de hoofdstukken drie, vier en vijf wordt antwoord
gegeven op de twee vragen die ten grondslag lagen aan de proef, te weten: 1) wat zijn de
resultaten van de twee inzamelmodellen in de twee wijken? en 2) wat is het effect op het milieu en
de kosten als de resultaten van de twee proefwijken vertaald worden naar alle hoogbouw en de
hele binnenstad van Dordrecht? Hoofdstuk zes vat de conclusies op hoofdlijnen samen. Het laatste
hoofdstuk van de eindrapportage geeft een overzicht van de financiën van de proef
(projectkosten).
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definitief concept	
  

De proef: wat was het idee?

2.1
Doel
Het doel van de ‘Inzamelproef Grondstoffen Hoogbouw Dordrecht’ was tweeledig (weergave uit het
Plan van Aanpak):
• Inzicht verkrijgen in inzamelmodellen (een combinatie van inzamelfrequenties en
inzamelmiddelen) waarmee bewoners van hoogbouw verleid kunnen worden om afval
gescheiden aan te bieden; inclusief inzicht in het milieu effect en de kosten.
• Bezien welke bijdrage (gemeten in scheidingspercentage) de hoogbouw en de Binnenstad kan
leveren aan het realiseren van de doelstelling uit de afvalambitie.
2.2
Overwegingen en uitgangspunten
In het Plan van Aanpak zijn overwegingen en uitgangspunten geformuleerd. Onderstaand worden
deze verkort weergegeven. Voor een volledige weergave wordt verwezen naar het Plan van
Aanpak. Bij het inrichten van de proef en ook gaandeweg de proef bij bedachte aanpassingen, is
geborgd dat aan deze overwegingen en uitgangspunten werd voldaan.
1. Dat wat wordt beproefd moet proefwaardig zijn. Dat betekent dat de proef uniek moest zijn, dat
de modellen die in andere gemeenten draaien of getest worden gecombineerd worden, dat
HVC en de gemeente testen met welk service niveau bewoners van de hoogbouw en de
binnenstad verleid kunnen worden afval te scheiden en dat er gezocht zou worden naar de
beste oplossingen door maatwerk te leveren per wijk en in de communicatie.
2. Het inzamelmodel dat getest wordt, moet geschikt zijn om op te schalen naar de hele
gemeente en naar meerdere gemeenten binnen HVC verband.
3. De proef in de gemeente Dordrecht richt zich op hoogbouw én op de binnenstad.
4. In de proef in de gemeente Dordrecht zullen twee inzamelsystemen getest worden:
grondstoffen zullen worden ingezameld met uitpandige verzamelcontainers en met
zakken/kleine aanbiedmiddelen.
5. De inzamelproef zal een haal- en een brengsysteem testen.
6. De grondstofstromen waar een inzamelmodel voor wordt getest zijn: gft, papier,
kunststofverpakkingen.
7. Voor tuinafval zal -gezien het piekaanbod- tijdens de proef worden bezien wat voor
inzamelmodel hiervoor toegepast kan worden.
8. De testgebieden moeten qua omvang, type bebouwing en inwoners representatief zijn.
2.3
Randvoorwaarden
In het Plan van Aanpak zijn randvoorwaarden gesteld voor de proef. Onderstaand worden deze
verkort weergegeven. Voor een volledige weergave wordt verwezen naar het Plan van Aanpak. Bij
het inrichten van de proef en ook gaandeweg de proef bij bedachte aanpassingen, is geborgd dat
aan deze randvoorwaarden werd voldaan.
1. Afstemming en communicatie over de proef binnen en tussen de werkgroep materiaal
hergebruik van HVC en de werkgroep afvalbeleid van de gemeente is essentieel.
2. Communicatie naar inwoners dient gedegen, tijdig en volledig te zijn. Belangrijk is dat inwoners
informatie kunnen nazoeken en persoonlijk contact kunnen krijgen met HVC of de gemeente.
3. In de communicatie naar bewoners zal samenwerking gezocht worden met de partners:
woningbouwvereniging Trivire, wijkwinkel Crabbehof en de VvE’s.
4. Om betrouwbare data en daadwerkelijk inzicht te verkrijgen in de resultaten van de
verschillende inzamelsystemen is het noodzakelijk een goede nulmeting uit te voeren, de
voorzieningen af te sluiten en de ingezamelde grondstoffen uit de testgebieden apart te
behandelen. Ook het restafval uit de testgebieden dient apart gemeten te worden.
5. Om de effecten van de gescheiden inzameling op het restafval te meten, dient vooraf, tijdens
en aan het einde een sorteeranalyse van het restafval uitgevoerd te worden.
6. De toewijzing van reserve containers zal worden aangepast, zodat alle huishoudens in het
testgebied enkel reserve containers in het testgebied kunnen gebruiken. Containers in het
testgebied worden niet meer beschikbaar gesteld als reserve containers voor huishoudens
buiten het testgebied.
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Opzet proef

De overwegingen, uitgangspunten en randvoorwaarden zijn vertaald naar de opzet van de proef
zoals onderstaand beschreven.
Binnenstad
Als serviceprikkel is in het proefgebied binnenstad gekozen om gft, papier en
kunststofverpakkingenhoogfrequent aan huis in te zamelen. Er is voor deze grondstoffen gekozen
omdat deze het meeste in het restafval voorkwamen en er inzicht wenselijk was in wanneer deze
grondstoffen gescheiden door de huishoudens aangeboden zouden gaan worden. Het proefgebied
-Vlak, Nieuwe Haven, Buiten Walevest, Wolwevershaven en de tussenliggende straten- is gekozen
omdat dit deel van de binnenstad een afgeschermd geheel vormde waarbij het aanbod van de
grondstoffen dan ook relatief eenvoudig aan het proefgebied gerelateerd zou kunnen worden. In
andere delen van de binnenstad was deze natuurlijke afbakening er niet en zou er dan relatief
meer aanbod kunnen zijn van aangrenzende huishoudens.
In de oude situatie, voor de start van de afvalinzamelproef, werd gft niet gescheiden ingezameld.
Door het gft gescheiden op te gaan halen, zou er in ieder geval milieuwinst ontstaan. Door daarbij
juist te kiezen voor een hoogfrequente inzameling, namelijk twee keer per week, werd verwacht dat
meer mensen mee zouden gaan doen met het gescheiden aanbieden van gft. Want door de hoge
inzamelfrequentie hoeft het gft niet lang in de veelal compacte woning bewaard te worden. Om het
gft aan te bieden, hebben bewoners van het proefgebied een gft-emmertje gekregen. Dit emmertje
heeft een inhoud van 10 liter, zou in de keuken gezet kunnen worden om het gft in te bewaren en
kon op de inzameldag aan de straat worden gezet. Om te zorgen dat het emmertje schoon bleef
en om het voor HVC makkelijker te maken het emmertje te legen, hebben bewoners biozakken
gekregen die in het emmertje passen. Door voor een avondinzameling te kiezen, zou voorkomen
worden dat er in de binnenstad de hele dag afval c.q. aanbiedmiddelen buiten zouden staan.
Papier werd tijdens de proef iedere twee weken opgehaald. Voor de proef was dat een keer per
vier weken. Om het papier aan te bieden, hebben bewoners van het proefgebied een kratje
gekregen. Dit kratje kon net als het gft-emmertje gebruikt worden om het afval in huis in te
verzamelen en het vervolgens aan te bieden voor ledigingdoor HVC. Door de inzamelfrequentie te
verhogen en een middel beschikbaar te stellen, werd verwacht dat het aanbod zou toenemen.
Papier mocht tijdens de proef uiteraard ook nog zonder kratje worden aangeboden.
De inzameling van kunststofverpakkingen is tijdens de proef verhoogd van één keer per twee
weken naar één keer per week; wederom om te zorgen dat de grondstof minder lang in huis
opgespaard zou hoeven worden waardoor het aanbod naar verwachting zou toenemen. Om de
kunststofverpakkingen aan te bieden, hebben bewoners de speciale zakken thuis ontvangen.
Iedere acht weken is huis aan huis door de gemeentelijke fietskoerier een pakket bezorgd met
daarin acht zakken om kunststofverpakkingen in aan te bieden en zestien biozakken. In de oude
situatie voor de proef waren er geen biozakken nodig en moesten de zakken voor
kunststofverpakkingen opgehaald worden op de afhaalpunten. Door de zakken toe te sturen, werd
een service geboden die naar verwachting zou leiden tot meer gescheiden aanbod van
kunststofverpakkingen en tot de bereidheid gft te gaan scheiden.
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Crabbehof
Als serviceprikkel is in het proefgebied Crabbehof gekozen om brengvoorzieningen voor gft, papier
en kunststofverpakkingen vlak bij de woningen te plaatsen, conform de loopafstand normen voor
restafval containers. De containers zouden bij elkaar geplaatst worden zodat mini-milieustraatjes
zouden ontstaat. Er is voor deze grondstoffen gekozen omdat deze het meeste in het restafval
voorkwamen en er inzicht wenselijk was in wanneer deze grondstoffen gescheiden door de
huishoudens aangeboden zouden gaan worden. In de oude situatie voor de proef werd gft in dit
gebied niet apart ingezameld, HVC haalde samen met een vereniging een keer per vier weken het
papier op en kunststofverpakkingen konden aangeboden worden in de speciale zakken die HVC
om de week ophaalde.
Er is voor de omgeving Abraham Kuyperweg en Groen Van Prinstererweg in de wijk Crabbehof
gekozen omdat hier tien flats bij elkaar staan met in totaal veertien restafvalcontainers, waaronder
vier locaties met een dubbele containeropstelling. De dubbele containerlocaties konden gebruikt
worden om naast elkaar restafval en kunststofverpakkingen in te zamelen; de enkele
containerlocaties konden om en om toegewezen worden voor restafval en kunststofverpakkingen.
Daarbij zouden bij de enkele containers die bestemd zouden worden voor kunststofverpakkingen,
containers toegevoegd worden voor gft en papier (op deze locaties zou dan geen restafval staan).
Door de containeropstellingen zou getest worden of de afvalscheiding verbetert als afvalstromen
bij elkaar staan (bij de complete mini –milieustraatjes) en of de afvalscheiding verbetert als de
restafvalcontainer verder weg zou staan (bij de enkele locaties die om en om voor restafval en
kunststofverpakkingen bestemd zouden worden).
Iedere acht weken is huis aan huis door de gemeentelijke fietskoerier een pakket bezorgd met
daarin acht zakken om kunststofverpakkingen in aan te bieden en zestien biozakken. In de oude
situatie voor de proef waren er geen biozakken nodig en moesten de zakken voor
kunststofverpakkingen opgehaald worden op de afhaalpunten. Door de zakken toe te sturen, werd
een service geboden die naar verwachting zou leiden tot meer gescheiden aanbod van
kunststofverpakkingen en tot de bereidheid gft te gaan scheiden
2.5

Communicatie

De proef was gericht op het verleiden van inwoners uit het proefgebied tot meer afvalscheiding.
Het creëren van voldoende aanbiedmogelijkheden voor gescheiden afval en het inzetten van
serviceprikkels is daartoe niet voldoende. Het verleiden was ook afhankelijk van de
communicatiemiddelen en -methoden. Zowel de gemeente als HVC hebben hiervoor hun
communicatiedeskundigen ingezeten er is een communicatieplan opgesteld. De communicatie
strategie was gericht op het inzetten van doelgroepgerichte en doelgroep specifieke communicatie
(maatwerk per proefwijk) op basis van het burgerschapsstijlonderzoek van de gemeente en het
kleurengrid van HVC (zie de bijlage).
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Wat zijn de resultaten van de proef in de binnenstad?

	
  
De proef met de inzameling van grondstoffen moest antwoord geven op twee vragen.
3. De eerste vraag gaat over het effect van de inzamelmodellen op het gescheiden aanbod van
gft, papier en kunststofverpakkingen door huishoudens in de twee geselecteerde proefwijken.
Anders geformuleerd: hoeveel meer kilo’s gft, papier en kunststofverpakkingen zouden er per
jaar per huishouden ingezameld worden door het vernieuwde inzamelmodel?
4. De tweede vraag gaat over het vertalen van de resultaten van de twee inzamelmodellen naar
de hele binnenstad en alle hoogbouw in de gemeente Dordrecht. Anders gezegd: als de
resultaten van de proefwijken vertaald zouden worden naar de hele gemeente, wat zou dan
het effect zijn op de bronscheiding en op de afvalstoffenheffing?
Deze eerste vraag wordt in dit hoofdstuk beantwoord voor wat betreft de proefwijk binnenstad.
Achtereenvolgend wordt beschreven hoeveel huishoudens hebben deelgenomen aan de proef,
wat het inzamelresultaat is, hoe het pasgebruik voor het openen van de containers was tijdens de
proef, hoeveeluren zijn besteed aan de inzamellogistiek en welke communicatie is ingezet. In het
volgende hoofdstuk komt de proefwijk Crabbehof aan de orde en in hoofdstuk vijf wordt de tweede
vraag behandeld, die ten grondslag lag aan de proef.

	
  
3.1
Huishoudens
Het proefgebied binnenstad telt 407 huishoudens, waaronder een appartementencomplex (48
huishoudens). Dit complex is uitgezonderd van de proef voor wat betreft het aanbieden van gft
omdat gft-emmertjes geen geëigend middel zijn bij appartementencomplexen. De bebouwing in het
proefgebied bestaat uit laagbouw dat vergelijkbaar is met eengezinswoningen, benedenwoningen
en bovenwoningen. In het gebied bevindt zich een studentencomplex en er zijn ook een aantal
bedrijfspanden. De meeste bedrijven van deze bedrijven maken via het reinigingsrecht gebruik van
de verzamelcontainers in het gebied. Papier en kunststofverpakkingen konden de bedrijven in het
gebied ook aanbieden, omdat er geen speciale middelen voor nodig waren. Hierdoor ontstaat
mogelijk een iets te positief beeld van het aanbod van gescheiden afval. Het startpakket is aan 259
huishoudens uitgedeeld. Het startpakket bestond uit een gft-emmertje, een papierkratje, een rol
biozakken en de zakken voor kunststofverpakkingen en een scheidingswijzer. De overige
huishoudens hebben geen pakket in ontvangst genomen of opgehaald, hebben dus geen gftemmertje en konden daardoor geen gft aanbieden. Papier en kunststof konden wel aangeboden
worden tijdens de proefperiode omdat daar geen speciale middelen voor nodig waren.
Onderstaande tabel geeft het totaal aantal huishoudens weer uit het proefgebied binnenstad wat
een afvalstroom gescheiden had kunnen aanbieden. Voor gft is dit aantal lager omdat er
huishoudens waren zonder gft-emmertje en deze konden het gft dus niet gescheiden aanbieden.
Huishoudens proefgebied binnenstad per afvalstroom
Afvalstroom
Gft
Papier
Kunststofverpakkingen

Totaal aantal huishoudens
259 huishoudens
407 huishoudens
407 huishoudens
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Omdat er geen herkenning van een inzamelmiddel is (zoals een chip in een minicontainer
gerelateerd aan een huishouden of een pas om een container te openen)kan niet bepaald worden
hoeveel huishoudens daadwerkelijk deel hebben genomen aan de proef. Mogelijk is er ook aanbod
van afvalstromen van andere huishoudens dan de huishoudens in het proefgebied, wat met name
op de grensgebieden kan zijn. Voor gft heeft de inzamelploeg aangegeven dat per inzamelronde
circa 50 gft-emmertjes aangeboden werden. Voor gft nemen dus in ieder geval 50 huishoudens
deel aan de proef. Voor papier lijkt ongeveer de helft van de huishoudens die een kratje hebben,
deze ook aan te bieden. Het overige papier wordt los aangeboden en kan ook uit omliggende
straten komen. Kunststofverpakkingen worden aangeboden in speciale plastic zakken, waaraan
geen conclusie van het aantal deelnemende huishoudens verbonden kan worden. Een telling van
het aantal zakken tijdens een inzamelronde is niet gedaan, daar een huishouden ook meerdere
zakken kan aanbieden. Tevens kan er ook hier aanbod zijn vanuit de omliggende straten. Uit de
bewonersenquête blijkt overigens wel dat de verstrekte middelen (gft-emmertje en kratje)door de
respondenten die de middelen ook gebruiken, gewaardeerd worden.
3.2
Inzamelresultaat
Gedurende negen maanden is het gft twee keer per week, het papier één keer per twee weken en
het kunststofverpakkingsafval iedere week ingezameld. Onderstaande tabel geeft weer hoeveel
kilo er totaal per afvalstroom is ingezameld in de hele proefperiode en wat het inzamelresultaat per
huishouden is, vertaald naar een jaaraanbod. Hierbij dient vermeld te worden dat het
inzamelresultaat mogelijk lager ligt omdat een deel van het afvalaanbod in het proefgebied ook van
de bedrijven kan zijn en van huishoudens in de straten die net over de grens van het proefgebied
liggen.
Inzamelresultaat binnenstad
Afvalstroom
Gft
Papier
Kunststofverpakkingen

Totaal
ingezamelde
(kilo)
7.620
29.540
3.840

Gemiddeld inzamelresultaat
per huishouden vertaald naar
een jaar (kilo)
49 kilo/huishouden/jaar
113 kilo/huishouden/jaar
14 kilo/huishouden/jaar

Gemiddeld inzamelresultaat
per jaar op basis van de
inzamelfrequentie
104 keer inzamelen
26 keer inzamelen
52 keer inzamelen

In de oude situatie, voor de start van de inzamelproef werd gft niet gescheiden ingezameld. Papier
werd een keer per vier weken ingezameld. Voor de kunststofverpakkingen was de
inzamelfrequentie een keer per twee weken. Tijdens de nulmeting zijn papier en
kunststofverpakkingen apart ingezameld en gewogen om later te kunnen bepalen of er een stijging
zou zijn in het aanbod als de inzamelfrequenties aangepast zouden worden. Onderstaande tabel
geeft aan hoeveel kilo er werd ingezameld tijdens de nulmeting, welk resultaat is behaald tijdens
de proef en welke stijging er is. Mocht er in het inzamelresultaat van de proef afval zijn
aangeboden door bedrijven en huishoudens buiten het proefgebied, dan zal dat naar alle
waarschijnlijkheid ook gedaan zijn ten tijden van de nulmeting. De stijging is daarmee wel een
weergave van de daadwerkelijk gerealiseerde stijging in het aanbod.
Effect inzamelmodel proef binnenstad op afvalscheiding per huishouden
Afvalstroom Maatregel
Voor de proef
Proef resultaat
vertaald naar een
jaar
Gft
Twee keer per week huis aan
0
49
huis inzameling (geen
kilo/huishouden/jaar
kilo/huishouden/jaar
inzameling voor de proef)
Papier
Een keer per twee weken huis
84
113
aan huis inzameling (voor de
kilo/huishouden/jaar
kilo/huishouden/jaar
proef een keer per vier weken)
KunststofEen keer per week huis aan
8,5
14
verpakkingen huis inzameling (voor de proef
kilo/huishouden/jaar
kilo/huishouden/jaar
een keer per twee weken)

Stijging
+49
kilo/huishouden/jaar
+29
kilo/huishouden/jaar
+6
kilo/huishouden/jaar
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De stijging in ingezamelde hoeveelheden gft, papier en kunststofverpakkingen zou zich moeten
vertalen in een evenredige verlaging van het aangeboden restafval. Tijdens de proefperiode is het
restafval één keer per maand apart ingezameld en gewogen. Hieruit blijkt echter niet tot nauwelijks
een daling van het restafval, wanneer dit doorberekend wordt naar een jaaraanbod. In de
berekening van het jaaraanbod zijn overigens wel de aangepaste inzamelfrequenties verwerkt.
Deze inzamelfrequenties zijn gedurende de proef verlaagd voor een deel van de containers om zo
de lediging efficiënter te maken. De uitblijvende daling van het restafval zal, om meer informatie te
kunnen verkrijgen, nader onderzocht moeten worden door de meetmomenten en de
meetfrequenties te wijzigen c.q. te verhogen en door een koppeling te maken met het aantal keer
dat de containers geopend zijn per soort pasgebruiker.
3.3
Pasgebruik
In het proefgebied binnenstad zijn 532 passen actief, te gebruiken om de ondergrondse
restafvalcontainers te openen. Van deze passen is het merendeel voor de huishoudens, namelijk
92 procent (488 passen). In totaal zijn er 12 passen die gebruikt worden door medewerkers van
Toezicht en van HVC om de containers te controleren op beschikbaarheid en om illegaal naast de
containers aangeboden afval in de containers te doen. De container aan de Buiten Walevest wordt
ook door schippers gebruikt die in de haven verblijven. In totaal zijn er 31 schipperspassen. 96
procent van de stortingen in de ondergrondse containers is tijdens de proefperiode gedaan met
bewonerspassen. De schippers vertegenwoordigen drie procent van de stortingen en het overige
pasgebruik is van de door medewerkers van Toezicht en van HVC. Van de bewonerspassen zijn er
81 passen die ook toegang bieden aan een container buiten het proefgebied. Tijdens de
proefperiode zijn er 867 stortingen in een container buiten het proefgebied geweest. Hierdoor is
mogelijk –indien er overlap was met de wegingen- tijdens de aparte inzamelrondes en wegingen
een enigszins te laag aanbod van het restafval gemeten.
3.4

Uren inzamellogistiek

Voor aanvang van de proef was geraamd dat een inzamelronde in het proefgebied binnenstad
anderhalf uur zou duren (inzet van een ploeg van twee medewerkers), onafhankelijk van de in te
zamelen afvalstroom. Uit de urenregistratie blijkt dat dit aantal uren gemiddeld over de
inzamelrondes goed is ingeschat voor gft en kunststofverpakkingen. Voor papier geldt een lage
betrouwbaarheid van de cijfers gezien de grote variatie. Uiteraard kan het aantal uur per ronde
enigszins verschillen door het aanbod van afvalstromen en inzamelmiddelen en de weers- en
verkeersomstandigheden. Daarbij dient opgemerkt te worden dat ook de aan- en afrijtijden zijn
meegerekend. Deze aan- en afrijtijd wordt nu toegewezen aan de proefwijk, die minder van
omvang is dan een normale inzamelwijk, waardoor de aan- en afrijdtijd nu zwaarder meetelt.
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Ploeginzet binnenstad, gemiddeld aantal uur per inzamelronde per maand
Afvalstroom
Sept.
Okt.
Nov.
Dec.
Jan.
‘13
‘13
‘13
‘13
‘14
Gft
1,3
1,2
1,2
1,3
1,2
Papier
1,8
1,0
2,5
1,0
1,4
Kunststofverpakkingen
1,5
1,6
1,6
1,6
1,8

3.5

Feb.
‘14
1,3
2,0
1,5

Mrt.
‘14
1,3
1,8
1,9

Apr.
‘14
1,3
1,4
1,7

Mei
‘14
1,3
1,3
1,8

Communicatie

In de binnenstad zouden volgens het burgerschapsstijlen onderzoek van de gemeente en het
kleuren grid van HVC vooral hoogopgeleide mensen wonen, die gericht zijn op het individu, graag
hun mening willen delen en kennis willen nemen van achtergronden, feiten en cijfers. De ingezette
communicatie in de binnenstad bestond daardoor uit langere brieven en meer uitleg over de
achtergronden van de proef. Verder kunnen de volgende opmerkingen gemaakt worden over de in
de binnenstad ingezette communicatie:
• De bewonersenquête is via de post verzonden. De doelgroep kon de vragen dan
beantwoorden wanneer daar tijd voor was en er konden aanvullende opmerkingen gemaakt
worden.
• Om de deelnemers van de proef te belonen voor het scheiden van gft is een actie gestart.
Vanaf half april tot en met eind mei zijn iedere week twee winnende aanbieders getrokken aan
de hand van lootjes aan de biozakken. Elke winnaar heeft twee bioscoopbonnen (individuele
beloning) voor de nieuwe lokale bioscoop The Movies ontvangen. Door de winnaars te
publiceren op de wijkwebsite werd verwacht een positief bericht uit te zenden naar de rest van
de wijk en zo mogelijk mensen te stimuleren ook gft gescheiden aan te gaan bieden. Er was
echter geen stijging in het aanbod gft te zien wanneer de kilogrammen per inzamelronde
worden bekeken. De beloningsactie is dus niet aangeslagen terwijl deze wel individueel
ingericht was.
• In de brief die in de envelop bij de zakken gedaan werd, is één keer weergegeven wat het
resultaat was van de inzameling. Dit resultaat is ook weergegeven op de wijkwebsite. Ondanks
dat het weergeven van resultaten deze doelgroep zou moeten aanspreken, zijn er geen
reacties op gekomen. Dit zegt overigens niet dat de doelgroep de informatie niet heeft
gewaardeerd.
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Wat zijn de resultaten van de proef in Crabbehof?

Gelijk aan de opzet van het vorige hoofdstuk, maar dan voor de proefwijk Crabbehof, wordt
onderstaand achtereenvolgend beschreven hoeveel huishoudens hebben deelgenomen aan de
proef, wat het inzamelresultaat is, hoe het pasgebruik voor het openen van de containers was
tijdens de proef, hoeveel uren zijn besteed aan de inzamellogistiek en welke communicatie is
ingezet. Voor Crabbehof dient vooraf wel de kanttekening geplaatst te worden dat de opzet van de
proef in februari is aangepast. De inzamelresultaten van kunststofverpakkingen vielen tegen omdat
iedere vracht als restafval afgevoerd moest worden. Een actieplan KFF heeft geleid tot het
compleet oranje maken van de containers voor kunststofverpakkingen (12 februari voltooid) en
verplaatsing van de drie enkele containers naar de andere drie locaties met enkele containers (31
maart voltooid) zodat er in totaal zeven complete mini-milieustraatjes ontstonden.
Verzamelcontainers voor papier stonden bij vijf mini-milieustraatjes omdat daarvoor bij de andere
twee locaties onvoldoende ruimte was.
4.1

Huishoudens

Het proefgebied Crabbehof telt 626 huishoudens. De bebouwing in het proefgebied bestaat uit,
portiekflats, galerijflats en uit laagbouwwoningen. Van deze laagbouwwoningen hebben
21laagbouwwoningen deelgenomen aan de proef omdat zij ook gebruik maakten van de
verzamelcontainers voor restafval. Tijdens het uitdelen van de startpakketten zijn slechts acht
huishoudens niet voorzien van een startpakket. Deze huishoudens hebben het pakket geweigerd.
Omdat het startpakket in Crabbehof vooral een communicatiemiddel was en het afval ook zonder
de artikelen uit het startpakket in de verschillende containers gedaan kon worden, hebben alle
626ook deel kunnen nemen aan de proef. Het startpakket bestond uit een gft-emmertje voor in de
keuken, biozakken en zakken voor kunststofverpakkingen, een scheidingswijzer en een
plattegrond met een overzicht van de containerlocaties.
Huishoudens proefgebied Crabbehof per afvalstroom
Afvalstroom
Gft
Papier
Kunststofverpakkingen

4.2

Totaal aantal huishoudens
626 huishoudens
626 huishoudens
626 huishoudens

Inzamelresultaat

Gedurende negen maanden is het gft, papier en kunststof ingezameld met behulp van
verzamelcontainers. De inzamelfrequentie is afgestemd op het aanbod. Daardoor zijn de
inzamelfrequenties gedurende de tijd ook aangepast. De gft-containers werden in het begin twee
keer per week geleegd, omdat er nog geen zuilen over de containers heen stonden. De containers
waren daardoor vrij te gebruiken waren door alle huishoudens uit het gebied. Na plaatsing van de
zuilen konden alleen de huishoudens met een toegangspas de containers openen. Het aanbod
daalde daardoor, waardoor de inzamelfrequentie is aangepast naar één keer per week. De
papiercontainers werden in het begin ook twee keer per week geleegd. Er werden ATZ containers
(bovengrondse containers van de leverancier Kliko die met een voertuig met zijbelading geleegd
kunnen worden’ ATZ staat voor Achterberg Terberg Zijladersysteem) gebruikt voor de inzameling
omdat deze uit de voorraad van HVC direct geleverd konden worden en omdat deze containers
voorzien waren van een toegangsregulering. Deze containers bleken later niet geschikt voor de
inzameling van papier omdat het papier ging verklemmen. Andere verzamelcontainers met een
toegangssysteem waren niet direct beschikbaar en iedere dag heeft de technische dienst van HVC
de containers bekeken. Het aanbod van papier nam af gedurende de proefmaanden en de
inzamelfrequentie is toen bijgesteld naar één keer per week.
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Het gebruik van containers voor kunststofverpakkingen ging lange tijd niet goed. Teveel
huishoudens gebruikte de plastic containers voor het aanbieden van restafval. Door deze
verontreiniging moest al het plastic ook als restafval worden verwerkt. Er is een actieplan KFF
opgesteld, in gang gezet en op 31 maart afgerond: containers zijn verplaatst om locaties te creëren
waar containers voor restafval en voor kunststofverpakkingen altijd bij elkaar staan, de containers
voor kunststofverpakkingen zijn oranje gemaakt en er is uitleg gegeven op locatie waarbij kaarten
in meerdere talen zijn uitgedeeld.
Onderstaande tabel geeft weer hoeveel kilo er totaal per afvalstroom is ingezameld in de hele
proefperiode en wat het inzamelresultaat per huishouden is, vertaald naar een jaaraanbod. Bij de
tabel dient het vervolgende opgemerkt te worden:
• De gft containers zijn geleegd als onderdeel van de route van de omliggende laagbouw, de
inhoud van de containers is dus niet apart ingezameld en gewogen. Om te kunnen berekenen
wat het aanbod in de wijk zou kunnen zijn, zijn de containers eenmalig apart ingezameld en
gewogen waarbij de vulgraad is genoteerd. Deze vulgraad is bij elke inzamelronde
bijgehouden zodat een totaal aanbod per jaar berekend kon worden.
• Alleen de laatste twee maanden van de proef is de inhoud van de containers voor
kunststofverpakkingen afgevoerd als kunststofverpakkingen. Deze gewichten zijn dan ook
gebruikt voor de doorrekening naar een jaar.
• De containers zijn ook gebruikt door Toezicht en medewerkers van het wijkteam om illegaal
naast de containers aangeboden afval in de containers te doen. Dit afval is wel meegewogen
en over de huishoudens verdeeld, terwijl het niet door de huishoudens als zodanig in de
containers is aangeboden.
Inzamelresultaat Crabbehof
Afvalstroom

Gft
Papier
Kunststofverpakkingen

Totaal
ingezamelde (kilo)
360 kilo bij vulgraad van 51%
29.440
930

Gemiddeld
inzamelresultaat per
huishouden vertaald naar
een jaar (kilo)
42 kilo/huishouden/jaar
78 kilo/huishouden/jaar
31 kilo/huishouden/jaar

Gemiddeld
inzamelresultaat per jaar
op basis van de
inzamelfrequentie
52 keer per jaar
52 keer per jaar
26 keer per jaar

Voor de proef werd gft niet gescheiden ingezameld. Papier werd een keer per vier weken
ingezameld. Voor de kunststofverpakkingen was de inzamelfrequentie één keer per twee weken.
Tijdens de nulmeting voorafgaand aan de proef zijn papier en kunststofverpakkingen apart
ingezameld en gewogen om later te kunnen bepalen of er een stijging zou zijn in het aanbod als er
brengvoorzieningen zouden staan. Onderstaande tabel geeft aan hoeveel kilo er werd ingezameld
tijdens de nulmeting, welk resultaat is behaald tijdens de proef en welke stijging er is.
Effect inzamelmodel proef Crabbehof op afvalscheiding per huishouden
Afvalstroom
Voor de proef
Proef resultaat vertaald
naar een jaar
Gft
0 kilo/huishouden/jaar
42 kilo/huishouden/jaar
Papier
58 kilo/huishouden/jaar
78 kilo/huishouden/jaar
Kunststofverpakkingen*
6,4 kilo/huishouden/jaar
31 kilo/huishouden/jaar

Stijging
+42kilo/huishouden/jaar
+20kilo/huishouden/jaar
+24,6kilo/huishouden/jaar
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De stijging van kunststofverpakkingen is aanzienlijk. In maart 2014 is het afval aangeboden in de
containers voor kunststofverpakkingen gesorteerd, toen de vrachten herhaaldelijk afgekeurd
werden. Hieruit bleek dat qua gewicht het aanbod in de oranje ondergrondse containers voor twee
derde uit kunststofverpakkingen bestond en een derde was restafval. In juni is de sortering
herhaald en bleek dat de verhouding restafval versus kunststofverpakkingen is verbeterd naar een
volgens de richtlijnen acceptabele vervuiling. De verhouding ligt nu op 73 procent
kunststofverpakkingen en 27 procent restafval. De weergegeven 31 kilo per huishouden per jaar is
berekend door de ingezamelde gewichten vanaf april om te rekenen naar een jaaraanbod. De
eerdere gewichten van afgekeurde vrachten zijn daar dus geen onderdeel van. Wel bevat de 31
kilo het acceptabele percentage vervuiling.
Resultaten sortering kunststofverpakkingen aangeboden in ondergrondse containers Crabbehof
Afvalstroom
Sortering maart 2014
Sortering juni 2014
Kunststofverpakkingen
440 kilo (67%)
320 kilo (73%)
Restafval
220 kilo (33%)
120 kilo (27%
Totaal
660 kilo (100%)
440 kilo (100%)

De meer ingezamelde grondstoffen zouden zich moeten vertalen in een evenredige verlaging van
het aangeboden restafval. Tijdens de proefperiode is het restafval één keer per maand apart
ingezameld en gewogen. Hieruit blijkt echter niet tot nauwelijks een daling van het restafval,
wanneer dit doorberekend wordt naar een jaaraanbod. De uitblijvende daling van het restafval zal,
om meer informatie te kunnen verkrijgen, nader onderzocht moeten worden door de
meetmomenten en de meetfrequenties te wijzigen c.q. te verhogen en door een koppeling te
maken met het aantal keer dat de containers geopend zijn.
4.3

Pasgebruik

Tijdens de proef is vanaf januari bekeken hoeveel huishoudens de pas voor het openen van de
ondergrondse containers niet gebruikte. Dit aantal fluctueerde per maand van minimaal 54 niet
pasgebruikers tot 79 maximaal niet pasgebruikers. Het aantal huishoudens dat de pas niet
gebruikte, werd in mindering gebracht op de deelnemers om zo te berekenen wat het aanbod van
de afvalstromen was per huishouden. Voor de proefwijk Crabbehof is het daarbij interessant te
kijken naar het aantal huishoudens wat de verzamelcontainers heeft geopend. Door het pasgebruik
te bekijken, wordt inzichtelijk hoeveel huishoudens welke afvalstroom aanbieden en derhalve
hoeveel huishoudens deelnemen aan het gescheiden aanbieden van de afvalstromen. Overigens
kan opgemerkt worden dat ook het pasgebruik van de huishoudens is bekeken die het startpakket
hebben geweigerd (acht huishoudens). Gft is door deze huishoudens niet aangeboden. Papier en
kunststofverpakkingen zijn wel aangeboden, gemiddeld genomen een gelijk aantal keer als de
andere huishoudens die deel hebben genomen aan de proef (en afval gescheiden hebben
aangeboden).
Pasgebruik Crabbehof
Afvalstroom
Gft
Papier
Kunststofverpakkingen

Aantal huishoudens dat de containers heeft geopend
249 = 40% van de huishoudens in het proefgebied
511 = 82% van de huishoudens in het proefgebied
567 = 91% van de huishoudens in het proefgebied

	
  
Voor gft kan aanvullend op de 249 huishoudens gemeld worden dat 89 huishoudens in het gebied
gft structureel aanbieden, namelijk minimaal één keer per twee weken. Dit betekent dat 14 procent
van de huishoudens structureel gebruik maakt van de gft containers. Er valt dus nog winst te
behalen als (een deel van) de overige 86 procent gestimuleerd kan worden gft gescheiden aan te
gaan bieden.
Voor papier kan aanvullend op de 511 huishoudens gemeld worden dat 187 huishoudens in het
gebied papier structureel aanbieden, namelijk minimaal één keer per twee weken. Dit betekent dat
30 procent van de huishoudens structureel gebruik maakt van de papier containers. Er valt dus
nog winst te behalen als (een deel van) de overige 70 procent gestimuleerd kan worden papier
gescheiden aan te gaan bieden. De papiercontainers worden beter gebruikt dan de gft containers.
Mogelijk komt dat doordat papier een bekende afvalstroom is en mensen al meerdere jaren
gewend zijn papier gescheiden aan te bieden. Voor gft zal mogelijk door de jaren heen ook een
toename zijn in het aanbod door het optreden van een gewoonte effect.
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Voor papier is ook nog gekeken naar het gebruik per maand om te bezien of de storingen van de
ATZ containers effect hebben gehad op het aantal huishoudens dat de papiercontainers opent. Dit
blijkt mogelijk deels het geval te zijn. Gemiddeld worden er gedurende de proef zeven procent
minder diverse passen aangeboden en neemt ook het aantal aanbiedingen iets af. Dat betekent
dat iets minder huishoudens gebruik maken van de papiercontainers en dat de huishoudens die
nog wel gebruik maken van de containers de pas ook minder vaak gebruiken.
Voor kunststofverpakkingen is aanvullend op de 567 huishoudens gekeken naar het gebruik van
de containers per maand. Voordat de containers oranje (op 12 februari) waren en verplaatst waren
(31 maart), werd in deze containers immers nog veel restafval aangeboden. Verwacht kan worden
dat het pasgebruik na het oranje maken en verplaatsen, is gewijzigd. Dit blijkt ook inderdaad het
geval te zijn. Er is een leercurve te ontdekken in het pasgebruik waaruit blijkt dat huishoudens de
containers voor kunststofverpakkingen minder vaak zijn gaan openen en de containers voor
restafval vaker. Uit de analyse van het pasgebruik blijkt niet of huishoudens beter zijn gaan
scheiden, maar er kan wel geconstateerd worden dat de juiste container is geopend om het afval in
te doen. Dit blijkt ook uit de samenstelling van het afval (sorteringen maart en juni) en het feit dat
de vrachten sinds april geaccepteerd worden als kunststofverpakkingen. Er zijn gedurende de
maanden nauwelijks nieuwe huishoudens bijgekomen die kunststofverpakkingen gescheiden zijn
gaan aanbieden.
Tot slot dient vermeld te worden dat er ook passen gebruikt zijn door Toezicht, servicepassen en
passen van het uitvoeringsteam van de Wijkwinkel. Deze passen zijn gebruikt om:
• het papieraanbod in de verzamelcontainers te controleren en verklemmingen te verhelpen;
• naast de containers aangeboden zakken met kunststofverpakkingen (vermoedelijk door de
omliggende laagbouwwoningen zonder toegangspas) en naast geplaatst papier in de
containers te doen;
• te controleren of de containers werken indien Toezicht afval naast de containers aan heeft
getroffen.
4.4

Uren inzamellogistiek

Voor aanvang van de proef was geraamd dat een inzamelronde in het proefgebied Crabbehof
anderhalf uur zou duren voor de afvalstromen papier en kunststofverpakkingsafval (inzameling met
een medewerker op de KTZ wagen). Uit de urenregistratie blijkt dat er gemiddeld meer uren zijn
ingezet. Gezien de grote variatie in de uren (van 1,5 uur tot 2,9 uur voor bijvoorbeeld de
papierinzameling) is de betrouwbaarheid van deze cijfers laag. Daarbij dient opgemerkt te worden
dat ook de aan- en afrijtijden zijn meegerekend. Deze aan- en afrijtijd wordt nu toegewezen aan de
proefwijk, die minder van omvang is dan een normale inzamelwijk, waardoor de aan- en afrijdtijd
nu zwaarder meetelt. Voor het inzamelen van de gft-containers was 45 minuten geraamd. Omdat
de containers geleegd worden in de minicontainerroute van de laagbouw is hiervoor geen aparte
urenregistratie.

	
  

Ploeginzet Crabbehof, gemiddeld aantal uur per inzamelronde per maand
Afvalstroom
Sept.
Okt.
Nov.
Dec.
Jan.
‘13
‘13
‘13
‘13
‘14
Gft
Papier
1,8
2,0
2,0
2,9
1,9
Kunststofverpakkingen
2,0
1,9
2,1
2,1
1,5

Feb.
‘14
2,0
1,7

Mrt.
‘14
1,8
1,0

Apr.
‘14
2,2
2,4

Mei
‘14
1,5
2,3
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Communicatie

In Crabbehof zouden volgens het burgerschapsstijlen onderzoek van de gemeente en het HVC
kleuren grid vooral lager opgeleide mensen wonen, die gericht zijn op de sociale contacten met de
buurt en niet of nauwelijks aansluiting hebben bij de gemeente als instituut. Communicatie aan
deze groep zou vooral kernachtig geformuleerd moeten worden, in eenvoudige taal en de
communicatie zou bij voorkeur persoonlijk -via buurtgenoten- moeten plaatsvinden. De ingezette
communicatie in de Crabbehof bestond daardoor uit korte brieven en posters in de
informatieborden in de centrale hal (indien aanwezig), waarbij de communicatiemedewerkster van
de wijkwinkel heeft meegelezen om het juiste taalgebruik te garanderen. Verder kunnen de
volgende opmerkingen gemaakt worden over de in Crabbehof ingezette communicatie:
• Aanvullende communicatie over de proef is op de containers geplakt en er zijn borden naast
de containers geplaatst met uitleg over het gebruik. Zo is de communicatie zo dicht mogelijk bij
de doelgroep ingezet.
• Er zijn afvalcoaches uit de wijk opgeleid om de buren te helpen bij het scheiden van afval en
de deelname aan de proef. In totaal zijn er negen afvalinzamelcoaches opgeleid en hebben
twee daarvan actief deelgenomen aan acties in de wijk (uitdelen startpakketten, afnemen
bewonersenquête).
• Om de betrokkenheid vanuit de wijk te vergroten zijn samen met leerlingen van één van de
basisscholen uit de wijk twee mini-milieustraatjes beschilderd.
• De inloopavond en de uitleg op locatie, wat een sociale aangelegenheid is en dus door deze
doelgroep goed bezocht zouden moeten worden, zijn helaas niet goed bezocht. Het advies van
de wijkwinkel voor eventuele vervolgcommunicatie is dan ook om aan te sluiten bij bestaande
communicatiemomenten zoals de gebiedsinformatiemarkten. Daar komen wel veel mensen
naar toe omdat er een breed scala aan onderwerpen is en er ook koffie gedronken wordt met
de buurtgenoten.
• De bewonersenquête is niet huis aan huis verspreid omdat bekend is dat in deze buurt niet
iedereen gemeentelijke post open maakt. De enquête is huis aan huis afgenomen door
afvalcoaches en door een team van de projectgroep. Het huis aan huis afnemen van de
enquête bleek echter dermate tijdrovend waarbij er ook mensen waren die niet met de
gemeente en HVC wilden praten, dat bij vervolg enquêtes een andere methode gekozen zal
moeten worden (tevens aansluiting zoeken bij bestaande communicatiemomenten).
• Om de deelnemers van de proef te belonen voor het scheiden van gft is een actie gestart.
Vanaf half april tot en met eind mei zijn iedere week twee winnende aanbieders getrokken aan
de hand van het pasgebruik. Elke winnaar heeft twee bioscoopbonnen voor de nieuwe lokale
bioscoop The Movies ontvangen. Door de winnaars te publiceren op de wijkwebsite werd
verwacht een positief bericht uit te zenden naar de rest van de wijk en zo mogelijk mensen te
stimuleren ook gft gescheiden aan te gaan bieden. Er was echter geen stijging in het aanbod
gft en zelfs een daling in het pasgebruik te zien. De beloningsactie is dus niet aangeslagen
mogelijk omdat individueel ingericht was terwijl de doelgroep te motiveren is door sociale
acties.
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Wat is het stadsbrede milieu- en kosteneffect van de proef?

De proef met de inzameling van gft, papier en kunststofverpakkingen moest antwoord geven op
twee vragen. De eerste vraag is beantwoord in de voorgaande twee hoofdstukken. De tweede
vraag ging over het vertalen van de resultaten van de twee inzamelmodellen naar de hele stad en
alle huishoudens aangesloten op ondergrondse containers. Op deze manier wordt duidelijk hoe de
binnenstad en de hoogbouw met de geteste inzamelmodellen kunnen bijdragen aan de doelstelling
van de afvalambitie, te weten: 60 procent hergebruik van het huishoudelijk afval in 2015.
Onderstaand wordt antwoord gegeven op deze tweede vraag.
5.1
De inzamelmodellen vergeleken
Zowel het model in de binnenstad als het model in Crabbehof levert een stijging op van het
gescheiden aangeboden afval. Onderstaande tabel vat de inzamelresultaten per afvalstroom per
wijk samen. Hierbij dienen wel de volgende kanttekeningen herhaald te worden:
• in de binnenstad kan het aanbod van gft, papier en kunststof ook deels zijn van bedrijven en
huishoudens uit straten grenzend aan het proefgebied;
• in Crabbehof zijn de containers ook geopend door medewerkers van de afdeling Toezicht en
van het wijkteam om illegaal naast de containers aangeboden afval in de juiste containers te
doen;
• in Crabbehof zijn de gft resultaten vanaf januari toe te schrijven aan de hoogbouwdoelgroep en
zijn de ingezamelde kunststofverpakkingen pas vanaf april van dusdanige kwaliteit dat de
inhoud van de containers ook als kunststofverpakkingen afgevoerd mag worden.
Inzamelresultaten per proefwijk
Afvalstroom
Binnenstad
Gft
Van 0 naar 49 kilo/huishouden/jaar
(+49 kilo / +490%)
Papier
Van 84 naar 113 kilo/huishouden/jaar
(+29 kilo / +35%)
Kunststofverpakkingen
Van 8 naar 14 kilo/huishouden/jaar
(+6 kilo / +75%)

Crabbehof
Van 0 naar 42 kilo/huishouden/jaar
(+42 kilo / +420%)
Van 58 naar 78 kilo/huishouden/jaar (+20
kilo / +34%)
Van 6,4 naar 31 kilo/huishouden/jaar (+ 24,6
kilo / +484%) waaronder een (acceptabele)
vervuiling van het kunststofverpakkingen
met restafval

8 procent meer bronscheiding in de proefwijken

Als ingezoomd wordt op de afstromen in relatie tot het potentieel te scheiden afval wordt het
onderstaande duidelijk. Daarbij is uitgegaan van de resultaten van de sorteeranalyse van 2012
omdat deze een compleet beeld geeft van de samenstelling van het restafval van een heel jaar
voordat de proef werd gestart.
•

De stijging in gft is in beide wijken het hoogste van de drie afvalstromen. Gft werd voor de
proef niet gescheiden ingezameld. Elke kilo gft die nu gescheiden aangeboden wordt, telt als
milieuwinst omdat deze kilogrammen voorheen samen met het restafval werden verbrand. Als
de resultaten van de proef worden vertaald naar een jaar dan wordt in de binnenstad 26
procent van het beschikbare gft gescheiden ingezameld (ervan uitgaande dat het aanbod
volledig van de huishoudens uit het proefgebied is) en in Crabbehof wordt er 30 procent van
het beschikbare gft gescheiden ingezameld (uitgaande van de resultaten vanaf januari en de
berekende hoeveelheden op basis van vulgraden en een enkele gewichtsmeting).
Gft inzameling ten opzichte van potentie per proefwijk
Gebied
Gft in restafval
Inzameling voor
Inzameling
de proef
tijdens de proef

Hoogbouw
Binnenstad

In restafval
resterend

Gewichten zijn gemiddeld in kilogram per huishouden per jaar
139
0
42
97
186
0
49
137

Percentage van de
afvalstroom dat
gescheiden wordt
ingezameld
30%
26%
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De stijging in het aanbod van papier is in absolute getallen bezien meer in de binnenstad dan
in Crabbehof (in procentuele stijging is er nauwelijks verschil). Als de resultaten van de proef
worden vertaald naar een jaar dan wordt in de binnenstad 74 procent van het beschikbare
papier gescheiden ingezameld (ervan uitgaande dat het aanbod volledig van de huishoudens
uit het proefgebied is) en in Crabbehof wordt er 61 procent van het beschikbare papier
gescheiden ingezameld.

•

Papier inzameling ten opzichte van potentie per proefwijk
Gebied
Papier in
Inzameling voor
Inzameling
restafval
de proef
tijdens de proef

Hoogbouw
Binnenstad

In restafval
resterend

Gewichten zijn gemiddeld in kilogram per huishouden per jaar
70
58
78
50
69
84
113
40

Percentage van de
afvalstroom dat
gescheiden wordt
ingezameld
61%
74%

De stijging van kunststofverpakkingen is in Crabbehof aanzienlijk meer dan in de binnenstad.
Als de resultaten van de proef worden vertaald naar een jaar dan wordt in de binnenstad 41
procent van de beschikbare kunststofverpakkingen gescheiden ingezameld (ervan uitgaande
dat het aanbod volledig van de huishoudens uit het proefgebied is) en in Crabbehof wordt er
92 procent van de beschikbare kunststofverpakkingen gescheiden ingezameld (uitgaande van
de resultaten van april en mei).

•

Kunststofverpakkingen inzameling ten opzichte van potentie per proefwijk
Gebied
KunststofInzameling voor
Inzameling
In restafval
verpakkingen in
de proef
tijdens de proef
resterend
restafval

Hoogbouw
Binnenstad

5.2

Gewichten zijn gemiddeld in kilogram per huishouden per jaar
27
6,4
31
3
26
8
14
20

Percentage van de
afvalstroom dat
gescheiden wordt
ingezameld
92%
41%

Het verleidingseffect

Afval scheiden heeft niet bij iedereen even hoge prioriteit. Betrokkenheid bij het milieu en ook de
mogelijkheden in en rondom de woning bepalen voor een deel of mensen het afval gescheiden
aanbieden. Daarnaast zijn er ook persoonlijke afwegingen om het afval al dan niet te scheiden,
bepaalt de sociale context en de norm van de omgeving het gedrag en daarbij is 95 procent van
het gedrag gewoontegedrag wat moeilijk te veranderen is. Met de inzamelmodellen binnenstad en
Crabbehof is getest of deze modellen de bewoners verleiden afval te gaan scheiden. Uit de
reacties van de respondenten van de bewonersenquête, de ingezamelde hoeveelheden gft, papier
en kunststofverpakkingen, het aanbod c.q. gebruik van de inzamelmiddelen en de ervaringen van
de eigen dienst in de wijken blijkt dat beide modellen leiden tot meer aanbod van gescheiden afval.
Ook als, in de proefwijk binnenstad, een deel van het aanbod van bedrijven en huishoudens van
buiten het proefgebied zou zijn. Er zijn dus huishoudens verleid om afval te gaan scheiden. Daarbij
dient wel opgemerkt te worden dat uit het pasgebruik op de grondstoffencontainers (Crabbehof) en
uit de berekening van de nog te scheiden afvalpotentie (binnenstad en Crabbehof) blijkt dat er nog
meer resultaat te behalen valt.
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Scenario’s

De gemeente Dordrecht en HVC hebben een rekenmodel gemaakt waarin de resultaten van de
inzamelproef september 2013 tot en met mei 2014 vertaald kunnen worden naar een stadsbrede
uitrol. Met het model kan indicatief inzichtelijk gemaakt worden wat de effecten zijn van een
stadsbrede uitrol op de bronscheiding en op de afvalstoffenheffing. Er zijn drie scenario’s in het
model opgenomen. Onderstaand overzicht beschrijft deze scenario’s.
Scenario 1
binnenstad model opgeschaald naar
4.619 huishoudens in de binnenstad
+ Crabbehof model opgeschaald
naar 16.853 huishoudens
aangesloten op ondergrondse
containers

Scenario 2
Crabbehof model opgeschaald naar
alle 21.472huishoudensaangesloten
op ondergrondse containers

Scenario 3
binnenstad model opgeschaald naar
alle 21.472 huishoudens aangesloten
op ondergrondse containers

Binnenstad model
•
twee keer per week huis aan huis gft inzamelen met gft-emmertjes;
•
een keer per twee weken huis aan huis papier inzamelen met kratjes;
•
een keer per week huis aan huis kunststofverpakkingen inzamelen met kunststofzakken;
•
biozakken en zakken voor kunststofverpakkingen iedere acht weken huis aan huis verspreiden.
Crabbehof model
•
complete mini-milieustraatjes, met per locatie een container voor restafval, gft, papier en kunststofverpakkingen;
•
gft containers in zuilen met toegangsregulering;
•
oranje ondergrondse containers voor kunststofverpakkingen met toegangsregulering (ombouwen restafval
containers);
•
bovengrondse ATZ containers voor de inzameling van papier met toegangsregulering;
•
stickers met uitleg over de afvalstroom die in de container aangeboden dient te worden op de containers;
•
biozakken en zakken voor kunststofverpakkingen iedere acht weken huis aan huis verspreiden.

Onderstaande tabel geeft de effecten op de bronscheiding en op de afvalstoffenheffing weer bij
een vertaling van de resultaten van de proef naar een stadsbrede uitrol. Voor het effect op de
afvalstoffenheffing zijn twee getallen weergegeven: het effect wanneer uitgegaan wordt van inzet
de logistieke uren zoals gerealiseerd in de proef en het effect wanneer de normtijden van HVC
worden aangehouden voor de lediging van de verzamelcontainers. De normtijdens zijn getallen die
HVC bij opschaling gebruikt om de tarieven voor de inzameling vast te stellen. Het effect op de
afvalstoffenheffing moet als indicatief gezien worden. Het nadere onderzoek wat in de komende
maanden gedaan zal worden, zal leiden tot aangescherpte getallen
Effecten op milieu en kosten per scenario
Scenario 1
binnenstad model
opgeschaald naar 4.619
huishoudens in de
binnenstad + Crabbehof
model opgeschaald naar
16.853 huishoudens
aangesloten op
ondergrondse containers
Bronscheiding
3,18% meer
47,79%
Van 44,6 % naar
bronscheiding
Stijging afvalstoffenheffing
uitgaande van inzet logistieke uren
€ 23,78
zoals gerealiseerd in de proef
Stijging afvalstoffenheffing
uitgaande van normtijden HVC
€ 18,55
voor lediging verzamelcontainers

Scenario 2
Crabbehof model
opgeschaald naar alle
21.472 huishoudens
aangesloten op
ondergrondse
containers

47,59%

2,98% meer
bronscheiding

Scenario 3
binnenstad model
opgeschaald
naar alle 21.472
huishoudens
aangesloten op
ondergrondse
containers
48,51%

3,90% meer
bronscheiding

€21,93

€30,12

€15,05

€30,12
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Scenario 2 (opschalen brengsysteem) levert de laagste extra bronscheiding op, maar heeft ook de
laagste stijging in de afvalstoffenheffing. Scenario 3 (opschalen haalsysteem) levert het hoogste
extra bronscheiding op, maar heeft ook de hoogste stijging in de afvalstoffenheffing. Scenario 1
(opschalen mix breng- en haalsysteem) scoort op alle onderdelen tussen scenario twee en drie in.
Op de volgende pagina en in de bijlage is een overzicht gegeven van de uitgangspunten die ten
grondslag liggen aan het rekenmodel.
Onderstaand volgen de belangrijkste uitgangspunten die gehanteerd zijn bij het berekenen van de
bronscheiding en de afvalstoffenheffing. In de bijlage is een opsomming opgenomen van de
overige uitgangspunten.
• De cijfers in de tabel zijn tot stand gekomen door het model van de proef door te rekenen
zonder dat er verdere optimalisatie is doorgevoerd.
• Als referentie voor het ingezamelde afval is in het evaluatiemodel het jaar 2013 aangehouden.
• De tonnages van overige afvalstromen die niet direct aan de hoogbouw kunnen worden
toegewezen, worden berekend op basis van de verhouding hoogbouw- en laagbouwwoningen.
Het gaat dan in het geval van de gemeente Dordrecht om de ABS stromen en het
verpakkingsglas.
• In de proef is de massabalans rekenkundig gelijk gehouden. Meer gescheiden ingezamelde
grondstoffen leidt tot minder restafval, waarbij de som van beide gelijk blijft. Landelijke trend is
echter dat het totale afval daalt.
• De percentages bronscheiding gelden voor het totale afval ingezameld in Dordrecht en de
stijging is berekend op basis van de effecten van de inzamelmodellen bij de hoogbouw.
• De stijging in de bronscheiding leidt ook tot een verbeterd percentage materiaalgebruik omdat
vanuit de bron meer afvalstromen gescheiden aangeleverd worden en dus meer afval in
aanmerking komt voor hergebruik.
• Alleen de effecten van de inzamelmodellen op gft, papier, kunststofverpakkingen en restafval
zijn meegenomen in de percentages bronscheiding. Alle andere afvalstromen zijn stabiel
verondersteld.
• De stijging van de afvalstoffenheffing geldt voor alle huishoudens in Dordrecht. De
laagbouwwoningen zouden bij een stadsbrede uitrol dus ook meebetalen aan de
grondstoffeninzameling bij de hoogbouwwoningen en in de binnenstad.
• Alle positieve opbrengsten voor de grondstofstromen worden meegenomen in het
evaluatiemodel. Vanaf 2015 verandert de vergoedingenstructuur voor kunststofverpakkingen
en zal het model aangepast moeten worden.
• De vergoeding die verenigingen krijgen voor het inzamelen van papier is meegenomen in het
evaluatiemodel.
• De inzameling is gerekend met de uren zoals gerealiseerd in de proef.
• Voor de doorrekening van de resultaten van gft aangeboden in verzamelcontainers (Crabbehof
model) naar een jaaraanbod en naar een stadsbrede uitrol zijn de resultaten (vulgraden en de
wegingen) gebruikt van de maanden waarin het aanbod alleen van de hoogbouwwoningen kon
zijn.
• Voor de doorrekening van de resultaten van kunststofverpakkingen aangeboden in
verzamelcontainers (Crabbehof model) naar een jaaraanbod en naar een stadsbrede uitrol zijn
de resultaten van de maanden april en mei genomen. Dit zijn de maanden waarin het aanbod
in de containers als ook kunststofverpakkingen is afgevoerd. Daarbij zijn in het model geen
kosten opgenomen voor de overslag van kunststofverpakkingen bij HVC, omdat de vrachten
sinds april ook direct naar de eindverwerker gaan.
• In het aanbod van gft, papier en kunststofverpakkingen zit ook een –niet te definiëren- deel
aangeboden door bedrijven en huishoudens buiten het proefgebied. De ingezamelde
gewichten zijn verdeeld over de huishoudens van het proefgebied waardoor de gemiddelden
kilogrammen per huishouden per jaar te hoog zijn.
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Intermezzo
De proef liep af op 31 mei 2014. Omdat er op basis van de proef gekeken wordt naar een
stadsbrede uitrol -wat in de tijd bezien dus vanaf juni gedaan wordt- was het wenselijk een
inzamelmodel te bepalen voor de huishoudens uit de twee proefgebieden. Omdat de geteste
inzamelmodellen een stijging lieten zien van het gescheiden aanbod van gft, papier en
kunststofverpakkingen is besloten deze gescheiden inzameling in ieder geval door te zetten tot het
einde van het jaar. Om daarbij gehoor te geven aan de reacties van de respondenten van de
bewonersenquête en alvast een aantal optimalisaties door te voeren zodat de kosten omlaag
gebracht zouden worden, zijn er drie aanpassingen doorgevoerd, te weten:
• de biozakken en de zakken voor kunststofverpakkingen worden niet meer standaard aan huis
verzonden; de biozakken worden op aanvraag gratis toegezonden, de zakken voor
kunststofverpakkingen kunnen net als voorheen in de supermarkten opgehaald worden;
• de papiercontainers in Crabbehof worden vervangen door standaard papiercontainer;
• de huis aan huis inzameling van gft in de binnenstad is omgezet naar een brengsysteem,
zodat iedereen op het gewenste moment gft kan wegbrengen.
De periode tot het einde van het jaar kan tevens gebruikt worden om meer gegevens te
verzamelen, want zoals in de hoofdstukken drie, vier en vijf aangegeven, is het voor sommige
onderdelen van de proef nog wenselijk meer gegevens te verkrijgen. Het gaat daarbij om:
• de resultaten van de inzameling van gft in Crabbehof: meer wegingen waardoor een
nauwkeurigere koppeling met de vulgraden gemaakt kan worden
• de resultaten van de inzameling van kunststofverpakkingen Crabbehof: pas sinds april wordt
de inhoud van de containers voor kunststofverpakkingen afgevoerd als kunststofverpakkingen,
de komende maanden wordt deze lijn voortgezet en ontstaat meer data om een vertaling naar
de hele gemeente te kunnen maken;
• de effecten op het restafval: uit de metingen die tijdens de proef gedaan zijn, blijkt
onvoldoende wat het effect op het restafval is terwijl er wel meer grondstoffen worden
ingezameld.
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De conclusie

Gedurende negen maanden hebben de gemeente Dordrecht en HVC een inzamelmodel getest
waarin grondstoffen centraal stonden. Door de serviceprikkel van een hoog frequent haalsysteem
in de binnenstad en een brengsysteem met mini-milieustraatjes in Crabbehof toe te passen,
hebben de gemeente en HVC getest of dit bewoners verleidt afval te gaan scheiden. Uit de
bewonersenquête blijkt dat de respondenten de inzamelmethoden over het algemeen positief
waarderen. Ook de scheidingsresultaten zien er per proefwijk goed uit:
• 49 kilogram gft per huishouden per jaar in de binnenstad en 42 kilogram gft per huishouden
per jaar in Crabbehof
• 29 kilo meer papier per huishouden per jaar in de binnenstad en 20 kilogram meer papier per
huishouden per jaar in Crabbehof
• 6 kilo meer kunststofverpakkingen per huishouden per jaar in de binnenstad en 25 kilogram
meer kunststofverpakkingen per huishouden per jaar in Crabbehof
Toch zijn er onvoldoende nauwkeurige gegevens om de stijging in het milieurendement naar
behoren te kunnen berekenen en volledig nauwkeurig door te kunnen vertalen naar scenario’s voor
een stadsbrede uitrol. In het proefgebied binnenstad is het wenselijk te meten of er een verschil
optreedt in het aanbod door de plaatsing van de verzamelcontainers. In Crabbehof zijn de
inzamelresultaten van kunststofverpakkingen en gft niet van de volledige negen maanden
beschikbaar. Het aanbod van kunststofverpakkingen in de verzamelcontainers is pas vanaf april
van dusdanige kwaliteit dat de inhoud van de containers ook als kunststofverpakkingen afgevoerd
kunnen worden. De gft zuilen met toegangsregulering waren pas vanaf januari in gebruik. Daarbij
zijn de containers met gft ingezameld in de minicontainerroute van de laagbouw en zijn de
containers niet iedere inzamelronde gewogen. Het weergegeven inzamelgewicht is daarmee
berekend en vertoont daardoor een onbekende onnauwkeurigheid.
Tevens laten de doorberekeningen van de scenario’s een niet wenselijke stijging in de
afvalstoffenheffing zien voor alle huishoudens in de hele gemeente. De gemeente en HVC hebben
dan ook gemeend de inzamelproef door te willen zetten tot in ieder geval eind van dit jaar, wat
mogelijk is omdat in de twee proefwijken ook nog gescheiden wordt ingezameld tot in ieder geval
het einde van het jaar. In deze periode worden extra gegevens verzameld en zullen extra
meetmomenten ingepland worden. Ook wordt er nagedacht over en gerekend aan maatregelen die
de kostenstijging kunnen beperken. In de doorrekening van de proef naar een stadsbrede uitrol zijn
nu bijvoorbeeld afgesloten verzamelcontainers voor papier en gft opgenomen. Deze containers
vergen een hogere investering dan standaard containers zonder toegangsregulering. Besproken
zal worden of er gewerkt kan worden met standaard containers zonder toegangsregulering, welke
kostendaling daarmee gerealiseerd kan worden en wat het mogelijk effect van de open containers
is voor de kwaliteit van de afvalstroom. Een andere variant die besproken en berekend kan worden
is het niet meer standaard huis aan huis verspreiden van biozakken en zakken voor
kunststofverpakkingen. Zakken voor kunststofverpakkingen kunnen gratis bij de supermarkten
opgehaald worden, biozakken zouden daarbij gelegd kunnen worden of zouden opgestuurd
kunnen worden na aanvraag.
Samengevat zijn de scheidingsresultaten van de proef positief maar kan op basis van de
beschikbare data nog geen goede berekening gemaakt worden voor opschaling. De tweede helft
van 2014 wordt benut om aanvullende gegevens te verkrijgen en om te onderzoeken of en zo ja
hoe, de kosten kunnen worden verminderd.
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Financiën

Om de proef uit te voeren was een budget van 214.906 euro beschikbaar, exclusief een post met
15 procent voor onvoorziene kosten en exclusief de besparing die gerealiseerd kan worden op de
verwerking van grondstoffen. Aanvullend op de projectbegroting zijn er gaandeweg het project
kosten geraamd voor het actieplan KFF ter hoogte van 22.621 euro. Afgesproken is dat de
gemeente en HVC de kosten gelijkelijk zouden verdelen. De gemeente zou daarbij een korting
krijgen voor de besparingen op de logistieke inzet, welke anders via de bestaande
dienstverleningsovereenkomst via de reguliere structuur dubbel verrekend zouden worden. Ook
zouden de kosten voor de standaard sorteeranalyse gedeeld worden tussen de gemeente en HVC
omdat de analyse ingezet zou worden voor de proefwijken en niet voor de reguliere analyses.
Tot en met de maand mei 2014 en inclusief alle voorbereidende werkzaamheden is totaal 198.945
euro besteed aan de ‘Inzamelproef Grondstoffen Hoogbouw Dordrecht’ en resteert er 38.582 euro.
Dit bedrag is gereserveerd voor verrekenen van de uitgaven die in de eerdere periodes nog niet
verrekend zijn, voor de werkzaamheden die nodig zijn om de eindevaluatie te maken (onder
andere inzet uren en uitvoeren tweede sortering kunststofverpakkingsafval) en voor het uitvoeren
van de tweede bewonersenquête. De verwachting is dat het resultaat op nul euro zal uitkomen. In
de bijlage is een tabel opgenomen die de kostencategorieën weergeeft, het budget en de
werkelijke kosten.
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Bewonersenquête binnenstad

Representativiteit
§ 20 procent van de huishoudens uit het proefgebied heeft deelgenomen aan de enquête.
§ Op twee straatdelen na, zijn alle straatdelen uit het proefgebied vertegenwoordigd in de
respons, variërend van 9 tot 50 procent van de huishoudens van een straatdeel
(postcodegebied).
§ De verdeling van de huishoudensamenstelling in de respons komt in hoofdlijnen overeen met
de werkelijke verdeling van de huishoudensamenstelling in het proefgebied (bron:
dordrecht.straatinfo.nl/buurtgegevens; Nieuwe Haven en omgeving).
§ 68 procent van de oudste volwassenen uit de huishoudens waarvan een respons is ontvangen,
is 60 jaar of ouder.
De Proef
§ 80 procent van de respondenten geeft aan voldoende te zijn geïnformeerd over de proef.
§ 77 procent van de respondenten geeft aan voldoende te zijn geïnformeerd over het nut en de
noodzaak van afvalscheiding.
§ 37 procent van de respondenten is naar aanleiding van de proef anders over afval gaan
denken.
§ 71 procent van de respondenten vindt dat de proef moet worden omgezet naar vast beleid.
§ 61 procent van de respondenten biedt zowel gft, papier als plastic gescheiden aan.
§ 21 procent van de respondenten biedt geen gft, maar wel papier en plastic gescheiden aan.
§ 7 procent van de respondenten geeft aan meer afval te gaan scheiden als de
restafvalcontainer verder weg zou zijn.
§ 83 procent van de respondenten geeft aan afval te scheiden omdat het een goed doel dient.
§ In de open antwoorden wordt een aantal keer aangeven dat het scheiden van meerdere
afvalstromen lastig is, dat het veel werk is en dat er te weinig ruimte voor in huis is.
§ In de open antwoorden wordt verscheidene keren aangegeven dat de avondinzameling niet
handig is in verband met het buiten zetten van het afval.
§ In de open antwoorden wordt verscheidene keren gewezen op het rommelige straatbeeld dat
door de vele ophaalmomenten ontstaat.
Gft
§ 61 procent van de respondenten is sinds de proef meer gft gaan scheiden.
§ 67 procent van de respondenten biedt gft gescheiden aan. Hiervan gebruikt 68 procent het gftemmertje in combinatie met de bio-zakjes en gebruikt 30 procent alleen de bio-zakjes.
§ 91 procent van de respondenten die gft gescheiden aanbieden, vindt het gft-emmertje een
handig middel.
§ 91 procent van de respondenten die gft gescheiden aanbieden, is tevreden over de
inzamelfrequentie.
§ Van de respondenten die gft gescheiden aanbieden, doet 40 procent dit gemiddeld één keer
per week en 40 procent biedt twee keer per week gft aan.
§ In de open antwoorden wordt een aantal keer aangeven dat geen gft gescheiden wordt omdat
dit vies is en er geen ruimte voor is.
§ Een aantal respondenten stelt in de open antwoorden voor om een verzamelcontainer voor gft
te plaatsen.
§ In de open antwoorden wordt een aantal keer gewezen op de kwaliteit van de bio-zakjes: te
dun, laten vocht door, lossen snel op, scheuren snel.
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Papier
§ 33 procent van de respondenten is sinds de proef meer papier gaan scheiden.
§ 92 procent van de respondenten biedt papier gescheiden aan.
§ Hiervan biedt 35 procent alleen papier in het papierkratje aan, 33 procent biedt papier alleen
los aan en 32 procent gebruikt het papierkratje en biedt daarbij ook papier los aan.
§ 96 procent van de respondenten die papier gescheiden aanbieden, vindt het papierkratje een
handig middel.
§ 91 procent van de respondenten die papier gescheiden aanbieden, vindt het papierkratje groot
genoeg.
§ 83 procent van de respondenten die papier gescheiden aanbieden, is tevreden over de
inzamelfrequentie.
§ Van de respondenten die papier gescheiden aanbieden, biedt 72 procent iedere inzamelronde
aan en 25 procent biedt minder vaak aan.
§ In de open antwoorden geven veel respondenten aan voorheen ook al papier te scheiden.
Plastic
§ 55 procent van de respondenten is sinds de proef meer plastic gaan scheiden.
§ 88 procent van de respondenten biedt plastic gescheiden aan.
§ 83 procent van de respondenten die plastic gescheiden aanbieden, is tevreden over de
inzamelfrequentie.
§ Van de respondenten die plastic gescheiden aanbieden, biedt 56 procent iedere inzamelronde
aan en 42 procent biedt minder vaak aan.
Restafval
§ 73 procent van de respondenten merkt minder restafval te hebben.
§ 81 procent van de respondenten vindt de restafvalcontainer en de directe omgeving daarvan
schoon genoeg.
§ 67 procent van de respondenten geeft aan dat de restafvalcontainer soms of vaak vol is.
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Bewonersenquête Crabbehof

Representativiteit
§ 9 procent van de huishoudens uit het proefgebied heeft deelgenomen aan de enquête.
§ 21 procent van de huishoudens in het gebied waar de enquête is verspreid of afgenomen heeft
deelgenomen aan de enquête.
§ Het proefgebied bevat 24 straatdelen (postcodegebieden), vanuit 9 hiervan is aan de enquête
deelgenomen.
§ 47 procent van de respondenten vertegenwoordigt een tweepersoonshuishouden.
§ 32 procent van de respondenten vertegenwoordigt een huishouden met kinderen.
§ 46 procent van de oudste volwassenen uit de huishoudens waarvan een respons is ontvangen,
is 60 jaar of ouder.
De proef
§ 92 procent van de respondenten geeft aan voldoende te zijn geïnformeerd over de proef.
§ 83 procent van de respondenten geeft aan voldoende te zijn geïnformeerd over het nut en de
noodzaak van afvalscheiding.
§ 75 procent van de respondenten vindt dat afvalscheiding in heel Dordrecht ingevoerd moet
worden.
§ 56 procent van de respondenten biedt zowel gft, papier als plastic gescheiden aan.
§ 15 procent van de respondenten geeft aan meer afval te gaan scheiden als de
restafvalcontainer verder weg zou zijn.
§ 59 procent van de respondenten geeft als een van de redenen waarom zij afval scheiden aan
dat zij dit doen omdat het een goed doel dient.
§ 42 procent van de respondenten geeft als een van de redenen waarom zij afval scheiden aan
dat zij dit doen omdat ze het gewend zijn.
§ 31 procent van de respondenten geeft als een van de redenen waarom zij afval scheiden aan
dat zij dit doen om mee te doen aan de proef.
§ In de open antwoorden wordt een aantal keer aangeven dat het scheiden van meerdere
afvalstromen lastig is, dat het veel werk is en dat er te weinig ruimte voor in huis is.
§ Uit de antwoorden op de open vragen, blijkt de wens van respondenten om de containers voor
verschillende afvalstromen op één locatie te groeperen.
Gft
§
§
§
§
§
§

63 procent van de respondenten biedt gft gescheiden aan.
64 procent van de respondenten is sinds de proef gft gaan scheiden.
78 procent van de respondenten gebruikt bio zakken.
81 procent van de respondenten gebruikt het gft-emmertje.
56 procent van de respondenten die gebruik maken van de gft container, geeft aan dat deze
soms of vaak vol is.
70 procent van de respondenten die gebruik maken van de gft container, geeft aan dat de
container en de omgeving daarvan schoon is.

Papier
§ 90 procent van de respondenten biedt papier gescheiden aan.
§ 68 procent van de respondenten is sinds de proef meer papier gaan scheiden.
§ 56 procent van de respondenten die gebruik maken van de papier container, geeft aan dat
deze soms of vaak vol is.
§ 77 procent van de respondenten die gebruik maken van de papier container, geeft aan dat de
container en de omgeving daarvan schoon is.
§ In de antwoorden op de open vragen wordt regelmatig aangegeven dat de opening van de
papiercontainer te hoog en te klein is.
§ In de antwoorden op de open vragen wordt regelmatig extra aangegeven dat de containers
vaak vol zijn en vaak storing hebben.
§ In de antwoorden op de open vragen wordt regelmatig aangegeven dat mensen willen dat het
papier weer wordt opgehaald door de verenigingen.
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Plastic
§ 69 procent van de respondenten biedt plastic gescheiden aan.
§ 63 procent van de respondenten is sinds de proef meer plastic gaan scheiden.
§ 42 procent van de respondenten die gebruik maken van de plastic container, geeft aan dat
deze soms of vaak vol is.
§ 90 procent van de respondenten die gebruik maken van de plastic container, geeft aan dat de
container en de omgeving daarvan schoon is.
Restafval
§ 54 procent van de respondenten merkt minder restafval te hebben.
§ 50 procent van de respondenten geeft aan dat de restafvalcontainer soms of vaak vol is.
§ 71 procent van de respondenten vindt de restafvalcontainer en de directe omgeving daarvan
schoon genoeg.
§ 29 procent van de respondenten gebruikt zowel grote als kleine zakken om het restafval in weg
te gooien.

Eindrapportage Inzamelproef Grondstoffen Hoogbouw Dordrecht – periode september 2013 - mei 2014 – Pag 31 van 39

	
  

Bijlage

definitief concept	
  

Kleurengrid

	
  
Centrum

Crabbehof
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Communicatiemiddelen

In het budget voorafgaand aan de start van de proef waren ook communicatiemiddelen
opgenomen. Gaandeweg het project is door de betrokken communicatie deskundigen, op basis
van de ervaringen die op dat moment in de beide wijken waren opgedaan, besloten niet alle
middelen in te zetten die in het communicatieplan en dus in de begroting waren opgenomen. Niet
van elk middel werd op een later moment nog steeds het beoogde effect verwacht en sommige
middelen zouden bij een opschaling naar de hele gemeente niet toegepast (kunnen) worden.
Onderstaand volgt ter informatie een weergave van de middelen zoals vermeld in het
communicatieplan en in de begroting. Bij elk middel staat beschreven of dit is ingezet en zo nee,
wat daarvoor de reden was. Voor een volledige toelichting op de geplande communicatie inzet
wordt verwezen naar het communicatieplan.
Mailing Plastic Hero zakken + Biozakken + startbrief
De bewoners van de proefgebieden hebben als serviceprikkel om de afvalscheiding te bevorderen
pakketjes ontvangen met daarin biozakken en zakken voor het aanbieden van
kunststofverpakkingen (ook wel: Plastic Hero zakken of kff-zakken). In dit pakketje werd een brief
bijgesloten waarin informatie werd gegeven over de proef. De informatie werd afgestemd op de
situatie van dat moment. Zo is er bijvoorbeeld in Crabbehof aandacht geschonken aan het juiste
gebruik van de verzamelcontainers voor kunststofverpakkingsafval en heeft in de brief aan de
bewoners van de binnenstad informatie gestaan over de manier waarop grotere biozakken voor
tuinafval verkregen konden worden. Tijdens de proefperiode is iedere acht weken een pakket met
zakken verzonden. Voorafgaand aan deze pakketten zijn twee brieven gestuurd waarin de proef
werd aangekondigd, mensen uitgenodigd werden voor de inloopbijeenkomst en om aan te
kondigen dat de startpakketten werden uitgedeeld. De brieven zijn verzonden in de huisstijl van de
gemeente om te zorgen dat de meeste mensen de post zouden openen.
FAQ's en antwoordmails voor klantenservice
Gedurende het project zijn alle bewonersbrieven ook aan de klantenservice van zowel de
gemeente als HVC gestuurd. De klantenservice van HVC werkt met een kennisbank. Alle brieven
zijn dan ook in deze kennisbank gezet. Verder zijn er vanuit de projectgroep diverse mails aan de
klantenservice van HVC verzonden met daarin antwoorden op meest gestelde vragen. Ook deze
antwoorden zijn opgenomen in de kennisbank zodat de medewerkers van de klantenservice de
mensen aan de telefoon direct van een antwoord konden voorzien. Vanuit het klantcontactcentrum
van de gemeente zijn vragen doorgestuurd naar het speciaal voor dit project aangemaakt
mailadres mailbox zodat deze vragen door de werkgroep behandeld konden worden. Er is dus niet
gewerkt met FAQ’s en antwoordmails voor de klantenservice zoals in het communicatieplan en de
begroting was aangenomen omdat bovenstaande werkwijze voldoende bleek te zijn.
Startpakketten
Om de bewoners van de proefgebieden op weg te helpen afval te gaan scheiden en om een
moment te creëren waarop de bewoners persoonlijk gesproken konden worden, zijn startpakketten
uitgedeeld. Een startpakket in Crabbehof bestond uit een gft-emmertje, twee rollen biozakken, een
rol speciale zakken voor kunststofverpakkingen, een scheidingswijzer en een plattegrond met de
containerlocaties waar het betreffende huishouden afval kon weggooien. Een startpakket in de
binnenstad bestond uit een papier-kratje, gft-emmertje, twee rollen biozakken, een rol speciale
zakken voor kunststofverpakkingen, een scheidingswijzer en een afvalkalender met de
inzameldata tot en met eind 2013. Later in het jaar is de kalender voor de inzameling januari tot en
met mei verzonden. Voor het gescheiden aanbieden van tuinafval door bewoners in de binnenstad
(laagbouw met een tuin) zouden in het startpakket 60 liter biozakken worden gedaan. Dit is
vergeten. Het gratis verkrijgbaar zijn van deze zakken is later onder de aandacht van de bewoners
gebracht door een sticker op de envelop met de zakken voor gft en kunststofverpakkingen te
plakken. Ook is in de brief die bij de zakken was gevoegd aandacht besteed aan de grotere
biozakken. Uiteindelijk zijn er zes bewoners die de grotere biozakken hebben aangevraagd.
De proef zou starten in september. Het uitdelen van de startpakketen en een gedeelte van de
bewonerscommunicatie vond daardoor plaats in de vakantieperiode. Het negatieve effect daarvan
was groter dan verwacht, omdat 30 procent van de mensen niet bereikt is bij het uitdelen van de
startpakketen. Overigens kunnen er andere reden zijn voor het niet thuis treffen van mensen, maar
Eindrapportage Inzamelproef Grondstoffen Hoogbouw Dordrecht – periode september 2013 - mei 2014 – Pag 33 van 39

	
  
definitief concept	
  
vakantie zou daar een verklaring voor kunnen zijn. Bij volgende projecten zal een start in een
vakantieperiode dan ook voorkomen moeten worden. Gedurende zes avonden zijn in beide
proefwijken startpakketten uitgedeeld. Het uitdelen van startpakketten door leden van het
projectteam is daarbij relatief duur en het inzetten van uitzendkrachten zorgt ervoor dat bewoners
niet altijd het juiste antwoord op een vraag krijgen. Daarbij moest het uitdelen in de avonduren
plaatsvinden waar niet alle projectgroepleden voor beschikbaar kunnen zijn. Het persoonlijk van
deur tot deur uitdelen van startpakketten heeft door het persoonlijk contact wel grote
communicatieve waarde. Per project zal afgewogen moeten worden of de kosten hiervan
opwegen tegen het effect. Wanneer mensen niet thuis zijn bij het uitdelen van startpakketten, zal
op een andere dag in een andere week een herhaalbezoek plaats moeten vinden en niet in
dezelfde week. Kaarten in de bus met de tekst ‘We hebben u niet thuis getroffen. U kunt uw
startpakket ophalen’ (of tekst van gelijke strekking) blijken niet goed te werken. Mensen gaan een
startpakket niet ophalen als er geen directe noodzaak is of als betrokkenheid bij het onderwerp
ontbreekt.
Informatiekaarten / Scheidingskaarten
Er zijn A3 posters en A4 scheidingskaarten gemaakt met informatie over de kringloop van gft,
papier en kunststofverpakkingen. De posters zijn gebruikt bij de bewonersbijeenkomsten. De
scheidingskaarten zijn in de startpakketten gevoegd die uitgedeeld zijn voordat de proef in
september van start ging. Door de kringloop van een afvalstroom is getracht bewoners te
motiveren afval te scheiden en het nut van afval scheiden in te laten zien.
Bewonersbijeenkomst
Vlak voor de start van de proef is in beide wijken een bewonersbijeenkomst gehouden om zo
persoonlijk in contact te kunnen treden met de bewoners en bereikbaar te zijn voor vragen. Per
afvalstroom was een tafel ingericht met voorbeelden van verschillende fase van een afvalstroom
zodat het recyclingproces gevolgd kon worden. Ook werden er recyclefilms afgespeeld en konden
mensen de middelen bekijken die vanaf september ingezet zouden worden. De bedoeling was om
tijdens de proef nog een bewonersbijeenkomst te houden. Omdat de opkomst bij de eerste
bijeenkomst laag was (vijf mensen in de binnenstad en elf in Crabbehof) is besloten geen tweede
bijeenkomst te houden.
Uitleg op locatie
Er is door Weizigt in samenwerking met een vrijwillige buurtbewoonster en medewerkers van
Toezicht (in burgerkleding) uitleg gegeven bij de mini-milieustraatjes in Crabbehof. Deze uitleg is
alleen ingezet in de proefwijk Crabbehof omdat daar locaties zijn waar containers bij elkaar staan
en mensen daar ook het afval naar toe brengen. Om te bepalen op welke tijdstippen de uitleg het
meeste effect zou hebben, is het pasgebruik geanalyseerd. Hieruit zijn dagen en tijden naar voren
gekomen waarop de containers het vaakst gebruikt werden. Helaas viel het bezoek tijdens de
aanwezigheid van het team bij de mini-milieustraatjes tegen en konden niet veel mensen
aangesproken worden om de proef toe te lichten.
Inzet handhaving en toezicht
Handhaving en toezicht heeft ondersteund bij de uitleg op locatie. Ook hebben zij verkeerd
aangeboden afval doorzocht om vervolgens het gesprek aan te gaan met de aanbieder(s) van het
afval. Door handhavers in te zetten om in gesprek aan te gaan over verkeerd aangeboden afval,
wordt er gebruik gemaakt van de officiële uitstraling die deze functionarissen hebben. Bij de uitleg
op locatie is er bewust voor gekozen wel handhavers in te zetten maar dan in burgerkleding, om zo
wel gebruik te maken van de ervaring die handhavers hebben met bewonerscommunicatie maar
zonder een mogelijk afschrikkend effect van een uniform bij de containers.
Berichten, Twitter, Facebook
Gedurende het project zijn er berichten geplaatst op de wijkenwebsites. Van Twitter en Facebook
is alleen gebruik gemaakt door de wijkwinkel Crabbehof op het moment dat er nieuwswaardige
zaken waren. Er zijn Tweets uitgegaan over het beschilderen van de mini-milieustraatjes door de
leerlingen van de basisschool uit de wijk en over de oplevering van de oranje containers.
Mailadres voor project
Om te zorgen dat bewoners uit de proefgebieden vragen konden stellen aan de projectgroep is
een speciaal mailadres aangemaakt. Dit mailadres werd ook gebruikt door medewerkers van de
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klantenservices van de gemeente en van HVC zodat de vragen direct bij de juiste personen terecht
zouden komen. Het mailadres is gecommuniceerd via diverse middelen zoals de brieven, de
afvalkalender en de wijkenwebsites.
Niet ingezet
• Briefkaarten: Bij de start van het project was bedacht bewoners iedere maand een
briefkaart te sturen met daarop informatie over de proef. Omdat de zakken om de acht
weken werden verzonden is besloten om niet aanvullend ook nog briefkaarten te
verzenden. Vanuit communicatie oogpunt werd verondersteld dat deze briefkaarten
mogelijk een negatief belerend effect zouden hebben, omdat mensen al veel informatie
kregen over de proef. Het budget van de briefkaarten is toegevoegd aan de verzending
van de bio- en kff-zakken.
• Afgeschermd deel website: Er is geen afgeschermd deel van de website ingericht maar
er is gebruik gemaakt van de wijkwebsites waarop voor beide wijken een speciale pagina
is aangemaakt voor de proef.
• Meterkaart en budget voor prijs voor loterij: Er is geen meterkaart gemaakt omdat niet
verwacht werd dat mensen hun afvalgedrag op deze kaart zouden gaan bijhouden.
Daarmee is ook de prijs voor de loterij vervallen. Deze prijs zou gegeven worden aan
mensen die de ingevulde meterkaart hadden ingezonden en die het beste zouden
presteren op afvalscheiding.
• Pack Bag: De pack bag is een standaard om plastic zakken open te houden. Gezien de
afmetingen en de kosten is de pack bag niet uitgedeeld als onderdeel van de
startpakketten, maar enkel op verzoek tijdens de uitleg op locaties.
Aanvullend ingezette communicatiemiddelen
Aanvullend op de middelen uit de begroting zijn, de volgende middelden ingezet:
• Stickers voor op de verzamelcontainers: Door deze stickers werd duidelijk welke
afvalstroom in welke container gedaan moest worden. Op de sticker is de afvalstroom
weergegeven in tekst en de kleur van de sticker hoort bij een afvalstroom:
o groen voor gft
o blauw voor papier
o oranje voor kunststofverpakkingen
o grijs voor restafval
• Kaart in meerdere talen voor Crabbehof: Er is een kaart ontworpen met afbeeldingen
van de verschillende soorten verzamelcontainers. Onder de afbeeldingen is in meerdere
talen weergegeven wat de bedoeling van de containers is. Deze kaart is ingezet tijdens de
uitleg per locatie.
• Training afvalinzamelcoaches: Om meer betrokkenheid uit de wijk te verkrijgen, zijn
bewoners gevraagd afvalinzamelcoach te worden. Vanuit Crabbehof hebben elf mensen
daar gehoor aan gegeven en drie van deze afvalinzamelcoaches hebben ook actief
meegeholpen tijdens acties in de wijk. Vanuit de binnenstad zijn geen aanmeldingen voor
de training gekomen.
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Overige uitgangspunten rekenmodel

De uitgangspunten van het rekenmodel zoals vermeld in hoofdstuk vier zijn:
• Het totaal aantal huishoudens in het model is gebaseerd op het CBS cijfer: 54.254
huishoudens.
• De aantallen huishoudenshoogbouw zijn gebaseerd op het aantal huishoudensmet een
toegangspas voor een ondergrondse container. Voor de binnenstad zijn dat 4.619 passen,
de
voor de 19 -Eeuwse Schil 2.655 passen en voor de rest van Dordrecht 14.198 passen.
• In totaal wordt er in het evaluatiemodel gerekend met 21.472 hoogbouwwoningen waar het
inzamelmodel van de proef van toepassing op zou zijn. Onder deze aantallen vallen ook de
retributieklanten. De schippers met een pas voor de ondergrondse containers zijn in dit aantal
niet opgenomen.
• Bij de opschaling van de proef naar de hele gemeente is de nulmeting van het totaal
ingezamelde afval in beide wijken gebruikt, wat voor beide wijken dus een ander getal is. Voor
de proefwijk Crabbehof was het totale afvalaanbod per woning 521 kilogram; voor de proefwijk
Binnenstad was dat 470 kilo. Bij opschaling van het inzamelmodel zijn deze totale
hoeveelheden als basis genomen.
• De data van de volledige proef (de maanden september 2013 tot en met mei 2014) wordt
gebruikt om de effecten te meten op de afvalscheiding en op de kosten.
• Voor het deelnemerspercentage gft in de Binnenstad is uitgegaan van 60%, dat is gebaseerd
op het aantal huishoudens dat tijdens de proef een gft emmertje had.
• Het aantal ledigingen van de ondergrondse restafval containers zal dalen, omdat er meer
grondstoffen gescheiden worden ingezameld. Uit de proef blijkt een lichte daling die bij
opschaling vertaald zal worden naar alle ondergrondse restafvalcontainers.
• Er is geen link tussen het evaluatiemodel en de dienstverleningsovereenkomst. Als er
overgegaan wordt tot implementatie van een scenario moeten de gevolgen daarvan voor de
dienstverleningsovereenkomst in kaart gebracht worden.
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Toelichting financiën

Categorieën

Budget

Werkelijk

Verschil

% afwijking

Actieplan KFF, Crabbehof

€ 22.621

€ 19.168

€ 3.453

15%

Administratie

€ 14.880

€ 14.880

€-

0%

Communicatie, begeleiding

€ 13.800

€ 11.873

€ 1.927

14%

Communicatie,
binnenstad/Crabbehof

€ 11.000

€ 10.814

€ 186

2%

€ 4.118

€ 3.303

€ 815

20%

Communicatie, startpakket
Inzamelmiddelen,
binnenstad, gft
Inzamelmiddelen,
binnenstad,
kunststofverpakkingen
Inzamelmiddelen,
binnenstad, papier

Inzamelmiddelen,
binnenstad/Crabbehof, gft

Inzamelmiddelen,
Crabbehof, gft
Inzamelmiddelen,
Crabbehof,
kunststofverpakkingen
Inzamelmiddelen,
Crabbehof, papier

Logistiek, binnenstad, gft
Logistiek, binnenstad,
kunststofverpakkingen
Logistiek, binnenstad, papier

€ 4.536

€-

€ 4.536

100%

€-

€-

€-

0%

€ 1.935

€ 2.753

€ 817-

-42%

€ 1.033

€ 2.888

€ 1.855-

-180%

€ 21.000

€ 20.236

€ 764

4%

€ 105

€-

€ 105

100%

€ 5.400

€ 5.400

€-

0%

€ 35.490

€ 10.709

€ 24.781

70%

€ 5.000

€ 8.196

€ 3.196-

-64%

€ 4.550

€ 3.755

€ 795

17%

Logistiek, binnenstad,
restafval

€ 2.400

€-

€ 2.400

Logistiek, Crabbehof, gft

€ 3.803

€-

€ 3.803

Logistiek, Crabbehof,
kunststofverpakkingen

€ 4.680

€ 6.412

€ 1.732-

Toelichting
Minder kosten voor uitleg
op locatie
De uren zijn gefactureerd
op basis van het budget
en niet op basis van
werkelijke inzet.
Vanuit HVC zijn er meer
uren ingezet; door Weizigt
zijn er minder uren ingezet
dan geraamd.
De communicatiemiddelen
zijn in overleg met de
professionals (soms
anders) ingezet
Verstrekken startpakket
door leden van de
projectgroep i.p.v. extern
bedrijf; maar wel met
wagen van HVC om de
spullen te vervoeren
Onderdeel van
inzamelmodellen,
binnenstad/Crabbehof, gft
Geen inzamelmiddelen
nodig (alleen de kffzakken)
Kratje was duurder dan
aangenomen
Er zijn geen City-bins
gebruikt maar gft
emmertjes van 10 liter; die
zijn ook i.t.t. het plan van
aanpak bij Crabbehof
uitgedeeld
Gft zuilen waren
goedkoper dan
aangenomen; echter het
straatwerk rondom de
boxen moest wel
aangepast (wat niet
geraamd was)
De stickers op de
containers zijn onderdeel
van Communicatiekosten;
de extra stickers van
Actieplan KFF
De ATZ's zijn gehuurd uit
de bestaande voorraad
van HVC
De inzameling is gedaan
met een kleine wagen in
plaats van de geraamde
kraakperswagen. Er zijn
minder uren ingezet dan
geraamd.
Er zijn meer uren ingezet
dan geraamd.
Er zijn iets meer uren
ingezet dan geraamd.

Het apart inzamelen en
wegen van het restafval is
100% niet apart geregistreerd.
De gft inzameling is niet
apart geregistreerd; de
containers zijn geleegd in
100% de minicontainerroute.
Er zijn meer uren per
ronde ingezet dan
-37% geraamd.

Eindrapportage Inzamelproef Grondstoffen Hoogbouw Dordrecht – periode september 2013 - mei 2014 – Pag 37 van 39

	
  

definitief concept	
  

Logistiek, Crabbehof, papier

€ 4.680

Logistiek, Crabbehof,
restafval

€ 2.400

Logistiek, nulmeting,
binnenstad/Crabbehof

€-

€ 7.671

€-

€ 2.991-

De papiercontainers zijn
de eerste maanden van
de proef twee keer per
week geleegd in plaats
van de aangenomen een
-64% keer per week.

€ 2.400

Het apart inzamelen en
wegen van het restafval is
100% niet apart geregistreerd.

€ 4.966

€ 4.966-

0%

€ 49.080

€ 11.720

19%

Projectbegeleiding

€ 60.800

Sorteeranalyse

€-

€ 6.839

€ 6.839-

0%

Zakken, gft

€ 5.124

€ 5.830

€ 706-

-14%

Zakken,
kunststofverpakkingen

€ 4.366

€ 1.220

€ 3.146

72%

Zakkenverspreiding,
gft/kunststofverpakkingen

€ 3.806

€ 2.954

€ 853

22%

€ 198.945

€ 38.582

Totaal

€ 237.527

Er waren geen kosten
voor de logistiek van de
nulmeting geraamd.
Afgerekend op basis van
werkelijke uren; inclusief
uren actieplan KFF.
Facturen Ocelot nog niet
compleet in registratie
(juni en juli); nog budget
voor 147 uur.
De sorteeranalyses
zouden uit het bestaande
budget komen, omdat de
lijn dan doorbroken werd,
is daar toch niet voor
gekozen
De zakken bleken iets
duurder dan aangenomen.
Wel wat het aantal te
verstrekken zakken lager
dan aangenomen door
uitblijvende deelnemers in
de Binnenstad.
De zakken waren de helft
goedkoper dan
aangenomen. Het aantal
te verstrekken zakken was
daarbij lager dan
aangenomen door
uitblijvende deelnemers in
de Binnenstad.
De aanname voor de
kosten was te laag. De
verspreiding is via
Drechtwerk gedaan; de
brief is geprint door de
repro van de gemeente en
verspreid door de
fietskoerier (interne kosten
gemeente)
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Overige opmerkingen
•

Tijdens de nulmeting is het restafval een aantal keer apart ingezameld en gewogen. Omdat
de nulmeting net voor de vakantie was, was het vanwege de beperkte bezetting binnen
HVC niet mogelijk om de planning van de KTZ-wagens verder aan te passen en iedere
vracht apart in te zamelen en te wegen. De restafval containers zijn vanaf januari één keer
per maand apart geleegd en gewogen. De verwachting was dat zo inzicht verkregen kon
worden in een eventuele daling van het restafval. Dit bleek echter niet mogelijk. Alhoewel
in beide wijken meer gft, papier en kunststofverpakkingen werden ingezameld vertaalde
zich dat niet direct naar aanzienlijk minder restafval.

•

Conform het Plan van Aanpak, is het restafval uit beide proefwijken twee keer gesorteerd
en geanalyseerd. Tijdens de eerste sortering was het restafvalmonster in Crabbehof
vervuild met textiel. Tijdens de tweede sortering was het restafvalmonster in de binnenstad
vervuild met extreem veel papier. Hierdoor kon geen goed beeld verkregen worden van de
samenstelling van het afval. Gezien de kosten per sortering is besloten geen herhaling uit
te voeren en ook de derde analyse aan het einde van de proef niet uit te voeren. Het
restafvalmonster was bij beide sorteringen bovendien qua gewicht net aan voldoende voor
een analyse omdat het aantal containers in de proefwijken beperkt was. Daarbij bleek dat
er ondanks de verstoringen in de monsters van de sorteeranalyse voor de proefwijken
verder nauwelijks afwijkingen in de resultaten zijn van de standaard sorteeranalyses die in
Dordrecht worden gehouden.

•

Er is ook samenwerking gezocht met partners in de openbare ruimte om invulling te geven
aan de communicatie. Trivere heeft een beheerder deel laten nemen aan de training
afvalinzamelcoach van Weizigt. Verder is vanuit de projectgroep een aantal keer informatie
aan Trivere gestuurd met het verzoek dit op te hangen in de informatieborden in de flats.
Of dat ook is gedaan, kon niet gecontroleerd worden omdat de flats afgesloten zijn. De
Wijkwinkel Crabbehof heeft artikelen van de startpakketten in opslag gehad voor het geval
bewoners nog artikelen zouden willen ophalen. Ook is er een enkele Tweet verzonden.
Omdat de communicatie van de wijkwinkel zich vooral richt op het imago van de wijk, is er
verder geen communicatie door de wijkwinkel over de proef verspreid. Wel heeft de
communicatiemedewerkster van de Wijkwinkel meegekeken met de communicatie uitingen
vanuit het project zodat dit goed zou aansluiten op de doelgroep.
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