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Sa m e nv at ti ng
Na een traject van voorbereidingen is vanaf september 2013 gestart met de
Inzamelproef Grondstoffen Hoogbouw Dordrecht. In een deel van de Binnenstad
werd een hoogfrequent haalsysteem toegepast voor groente-, fruit- en tuinafval
(gft), oud papier en karton(oud papier) en kunststofverpakkingen. In een deel van
Crabbehof zijn m ini-milieustraatjes ingericht voor de genoem de afvalstromen.
De resultaten van de proef gedurende negen maanden zijn geanalyseerd en laten
een positief beeld zien. Eerder hebben we u hierover in een tussenevaluatie
geïnformeerd. De hoeveelheid gescheiden ingezameld oud papier en kunststof
verpakkingen is aanzienlijk toegenomen. De inzameling van gft is in beide
proefgebieden nieuw. Hier wordt dus in ieder geval een beter hergebruik van afval
behaald. De bronscheiding neem t bij de deelnemende huishoudens gemiddeld met
ruim 80 kg per jaar toe, om gerekend zon 8%.
Uit sorteeranalyses blijkt dat er nog wel een grote hoeveelheid aan herbruikbare
materialen in het restafval zit, er is dus nog m eer winst mogelijk.
Op 22 april 2014 is op basis van de positieve tussenresultaten besloten het
inzamelmodel van de proef te continueren tot het einde van het jaar. Daarnaast is
toegezegd dat we vanaf juli zouden werken aan een model voor opschaling en in
het vierde kwartaal 2014 hiervoor een voorstel zouden doen. Bij het opstellen van
de eindevaluatie en met name het doorrekenen van stadsbrede effecten
(bronscheiding en kosten) hebben we moeten vaststellen dat we op onderdelen nog
onvoldoende gegevens hebben om goede voorspellingen te doen. Daarnaast is bij
de voortzetting in de twee proefgebieden een aantal wijzigingen doorgevoerd
waarvan we nog gegevens willen gaan verzamelen.
In de tweede plaats blijkt uit de doorrekening dat bij opschaling sprake is van een
forse kostenstijging. W e willen de kom ende periode, tot eind 2014, benutten om
samen m et HVC te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om deze kosten te
verm inderen.
Een stadsbrede uitrol heeft een grote impact met risico 's. W e stellen dan ook voor
om in het tweede kwartaal van 2015 te rapporteren op basis van de aanvullende
gegevens en dan ook voorstellen te doen voor een vervolg voor de inzameling bij
hoogbouw en Binnenstad.
1. Wat is de aanleiding?
Tussen september 2013 en mei 2014 vond de Inzamelproef Grondstoffen
Hoogbouw Dordrecht plaats. De inzamelproef richtte zich op hoogbouwaansluitingen met ondergrondse restafvalcontainers. In Dordrecht zijn in totaal
circa 20.000 huishoudens met een ondergrondse container in hoogbouw
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(meergezinswoningen) en de compacte Binnenstad. Bij deze huishoudens wordt in
Dordrecht geen gft ingezameld en kunnen de hoeveelheden ingezameld kunststof
verpakkingen en oud papier nog flink verbeteren. Bij de inzamelproef wordt een
beroep gedaan op betrokkenheid en bereidheid van burgers een extra inspanning te
leveren het afval gescheiden aan te bieden. Betrokkenheid van de burgers en het
daaruit voortkomende gedrag, uitmondend in meer gescheiden aangeboden
afvalstromen, waren de succesfactoren voor het slagen van de proef.
2. Wat willen we bereiken?
Met de proef wilden we:
1. inzicht verkrijgen in inzamelmodellen (een combinatie van inzamelfrequenties
en inzamelmiddelen) waarmee bewoners van hoogbouw verleid konden worden
om afval gescheiden aan te bieden, inclusief inzicht in het milieu effect en de
kosten;
2. bezien welke bijdrage (gemeten in scheidingspercentage) de hoogbouw en de
Binnenstad konden leveren aan het realiseren van de doelstelling uit de
gemeentelijke afvalambitie (doelstelling voor afvalscheiding).
De eindrapportage voor de proefperiode september 2013 - mei 2014 is als bijlage
bijgevoegd. Hieronder volgt een beknopte samenvatting.
3. Wat gaan we daarvoor doen?
We onderscheidden tijdens de proef twee verschillende systemen in twee aparte
proefgebieden:
1. Proef Binnenstad hoog frequent haalsysteem
Bij circa 400 huishoudens in de Binnenstad, begrensd door de straten Nieuwe
Haven, Blauwpoortsplein, Buiten Walevest, Veersteiger en Vlak werd/werden
gedurende de proefperiode:
gft twee maal per week 's avonds ingezameld met behulp van gft-emmertjes;
de emmertjes blijven schoon door het gebruik van biozakken die elke
acht weken worden verstrekt. Om bewoners te stimuleren gft aan te bieden,
heeft er een beloningsactie plaatsgevonden;
kunststof verpakkingen in de speciale plastic hero zakken wekelijks 's avonds
opgehaald;
oud papier eens in de twee weken ingezameld met behulp van kratje.
De vereniging, die papier inzamelde in het proefgebied werd gecompenseerd
voor de vermindering van de inkomsten;
het restafval in het proefgebied nog steeds ingezameld met ondergrondse
restafvalcontainers.
De avondinzameling verliep zonder problemen en er zijn geen klachten
ontvangen over meer rommel op straat. Uit de inzamelrondes blijkt dat de
hoeveelheid ingezameld kunststof verpakkingen is toegenomen van 8 naar
14 kilogram/aansluiting/jaar. De hoeveelheid oud papier en karton is
toegenomen van 84 naar 113 kilogram/aansluiting/jaar. Ook de kwaliteit van
deze gescheiden aangeboden afvalstromen is goed.
De inzameling van gft in de Binnenstad (49 kilogram/aansluiting/jaar) is nieuw
en draagt bij aan de doelstellingen voor hergebruik van afval. De hoeveelheid
huis aan huis ingezameld gft is in relatie tot de kosten voor het ophalen niet
rendabel. Op schaalgrootte van het proefgebied in de proefperiode kon dit
uitgetest worden. Bij opschaling is een haalsysteem financieel niet
aantrekkelijk. Het gft in het proefgebied Binnenstad wordt vanaf mei 2014
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ingezameld via afgesloten verzamelcontainers (net zoals in de proefwijk
Crabbehof). De totale bronscheiding neemt per huishouden gemiddeld met 87
kg per jaar toe. De analyse van de samenstelling van het restafval laat zien dat
er nog veel herbruikbare materialen aan de bron te scheiden zijn. Er liggen hier
dus nog kansen voor een grotere bijdrage aan de doelstellingen.

2. Proef Crabbehof brengsysteem met mini-milieustraatjes
Bij circa 600 huishoudens in het blok Abraham Kuyperweg, Van Houtenstraat,
Bosstraat, Van Karnebeekstraat, Henri Polakstraat, Groen van Prinstererweg en
Mackaystraat zijn gedurende de proefperiode locaties ingericht als minimilieustraatjes. De mini-milieustraatjes zijn ingericht met containers voor gft,
oud papier en kunststof verpakkingen. Hierbij kan het volgende worden
opgemerkt:
Om de start van het gescheiden aanbieden van gft te stimuleren zijn ook hier
aan de bewoners gft-emmertjes beschikbaar gesteld om gft in op te sparen in
de keuken. Om de bewoners te stimuleren gft aan te bieden is een
beloningsactie gehouden.
Naar aanleiding van een bewonersenquête zijn de containers voor oud papier
in juni 2014 vervangen door andere containers met een grote inwerpklep en
is de inworpopening van de gft containers vergroot.
Om vervuiling van het kunststof te voorkomen zijn de locaties met containers
begin april 2014 samengevoegd tot zeven complete mini-milieustraatjes. Ook
zijn de containers oranje gemaakt en zijn er kaarten met tekst in meerdere
talen uitgedeeld met uitleg over het gebruik van de containers. De vervuiling
is sterk afgenomen en valt nu binnen de normen (tot 30 gewichtprocent
wordt door de verwerker geaccepteerd).
De hoeveelheid gescheiden aangeboden gft is vijf maanden gemeten door het
tijdelijk ontbreken van de toegangsregistratie op de containers maar is zo rond
de 42 kilogram/aansluiting/jaar.
Het aanbod van oud papier en karton is gestegen van 58 naar 78 kilogram/
aansluiting/jaar sinds de in gebruik name van de verzamelcontainers.
De hoeveelheid gescheiden aangeboden kunststof is twee maanden gemeten en
is toegenomen van 6,4 naar 31 kilogram/huishouden/jaar. Hierbij dient
opgemerkt te worden dat er relatief veel restafval bij het kunststof zit (circa
20% gewicht). De totale bronscheiding neemt per huishouden gemiddeld met
74 kg per jaar toe.

Van proef naar beproefd
Er is gestart met het doorrekenen van de resultaten naar stadsbrede effecten op de
inzamelkosten, het verstrekken van inzamelmiddelen, plaatsing van
inzamelvoorzieningen, de besparing op het verbranden van restafval en de
verwerkingskosten en opbrengsten van her te gebruiken afval bij gemeentebrede
uitrol.
De proef maakt duidelijk dat de bronscheiding in de hoogbouw en Binnenstad flink
kan verbeteren, per huishouden gemiddeld met ruim 80 kg. Doorgerekend zouden
alle huishoudens van de hoogbouw en Binnenstad de bronscheiding' stadsbreed
met 3% verhogen. Dat lijkt weinig maar de mogelijkheden bij de laagbouw zijn

1 Bronscheiding is het scheiden van afval door de burger die de herbruikbare materialen dan apart
ter inzameling aanbiedt.
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buiten beschouwing gelaten. Ervaringen elders in het land laten zien dat bij de
laagbouw makkelijker hogere resultaten te halen zijn dan bij de hoogbouw.
Om de inzamelmodellen uit de proef voor de afvalstromen gft, oud papier en karton
en kunststof verpakkingen stadsbreed uit te rollen (4.000 aansluitingen in de
Binnenstad en 16.000 aansluitingen in de hoogbouw) nemen de kosten stadsbreed
we te hoog. We willen de komende periode, tot eind 2014, benutten om samen met
HVC te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de kosten te verminderen.
Ook over de rol van de inzameling van oud papier door kerken/verenigingen zal een
advies uitgebracht moeten worden.
Stadsbrede uitrol van een grondstoffeninzameling heeft een grote impact met
risico's. Om een definitief standpunt in te nemen, is meer tijd nodig zodat de
effecten van de reeds doorgevoerde wijzigingen in het inzamelmodel bekeken
kunnen worden. Omdat de gft containers in Crabbehof pas sinds januari afgesloten
waren, omdat de containers voor papier in Crabbehof storingen vertoonden en
omdat het aanbieden van kunststofverpakkingen in de verzamelcontainers in
Crabbehof een lange aanlooptijd nodig hadden, zullen de inzameldata tot het einde
van het jaar gevolgd worden. Dat geldt ook voor het proefgebied in de Binnenstad,
waar begin juni de verzamelcontainers voor gft zijn geïntroduceerd.
De inzamelresultaten blijven de komende maanden nauwlettend gemonitord
worden in relatie tot de benodigde logistieke inzet. Zo kan er een betrouwbaardere
berekening gemaakt worden voor een doorontwikkeling naar alle huishoudens in de
Binnenstad en alle hoogbouwwoningen in de gemeente.
In het tweede kwartaal van 2015 zullen wij aan u rapporteren op basis van de
aanvullende gegevens en voorstellen doen voor een vervolg voor de inzameling bij
hoogbouw en Binnenstad.
Er is inzicht verkregen in de 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. De inzamelmethode bij de hoogbouw in Crabbehof en de Binnenstad
wordt gecontinueerd.
Aan de hand van de trend over een grotere periode en de doorgevoerde wijzigingen
in het inzamelmodel zal definitief worden bepaald welke bijdrage (gemeten in
scheidingspercentage) de hoogbouw en de Binnenstad kunnen leveren aan het
realiseren van de doelstelling uit de gemeentelijke afvalambitie (doelstelling voor
afvalscheiding).
a. Inspraak en communicatie
Gedurende de proefperiode tot en met mei 2014 is uitvoering gegeven aan het
communicatieplan zoals ook opgenomen in het eerder vastgestelde Plan van
Aanpak van de inzamelproef. Vanaf juni tot het einde van het jaar zal reguliere
communicatie plaatsvinden door middel van een inzamelwijzer, de (wijk)krant, de
(wijk)website en dergelijke. Bewoners van de proefgebieden zijn in mei 2014 per
brief op de hoogte gebracht van de manier waarop zij afval kunnen aanbieden tot
en met december 2014.
b. Vervolgtraject besluitvorming
De proef gedurende de periode van negen maanden is afgerond. De inzamelmethode bij de hoogbouw in Crabbehof en de Binnenstad wordt gecontinueerd. In
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het tweede kwartaal 2015 zal opnieuw worden gerapporteerd. Daarbij zullen we
voorstellen doen voor een vervolg voor de inzameling bij hoogbouw en Binnenstad
4. Wat mag het kosten?
Met HVC is overeengekomen om de kosten voor de proef te verdelen.
kosten voor het voortzetten van de proef (met enkele kleine wijzigingen) bedragen
De kosten worden gedekt uit het budget afvalinzameling. In dit budget is rekening
gehouden met kosten voor afvalprojecten.
5. Bij deze raadsinformatiebrief hoort de volgende bijlage:
Eindrapportage Inzamelproef Grondstoffen Hoogbouw Dordrecht.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeester en Wthouders
J de loco- ?t ari s
de burg meester

K.J. vaM-lenciel

A.A.M. Brok
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