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RAADSiNFORMATiE inzake de inzameling van kunststof verpakkingen

De volgende informatie verstrekken wij aan u om u te informeren over de
aanstaande start van de inzameling van kunststof verpakkingen in Dordrecht.
Het rijk, het verpakkende bedrijfsleven (verenigd in Nedvang) en de VNG hebben
in 2007 afspraken gemaakt over de inzameling en het hergebruik van kunststof
verpakkingen. Aansluitend zijn verspreid over het land proeven uitgevoerd met
de inzameling en is nog lang gediscussieerd over de hoogte van de vergoeding
die gemeenten voor deze nieuwe inzameltaak krijgen. Parallel aan dit traject is
ook nog de nodige discussie gevoerd over nut en noodzaak van de gescheiden
inzameling van deze afvalfractie. Het milieurendement van deze maatregel staat
ter discussie. Het betreft hier een compromis tussen overheid en bedrijfsleven.
De uitkomst is dat gemeenten voor 1 januari 2010 behoren te starten met de
gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen. Hiervoor is een vergoeding
afgesproken van € 475,— per ton. Deze vergoeding wordt betaald uit de
opbrengsten van de verpakkingenbelasting. Daarnaast is er een bijdrage voor de
introductie en communicatie mogelijk (alleen in 2009) en worden transportkosten
voor de afvoer vergoed.
De systeemaanbeveling voor een stad als Dordrecht is om een haalvoorziening
met zakken in te voeren. Deze voorziening vraagt van de gemeente geen
investeringen, is relatief eenvoudig in te voeren en bruikbaar voor alle
huishoudens (hoogbouw en laagbouw).
Een alternatief is een brengsysteem met verzamelcontainers, vergelijkbaar met
bijvoorbeeld de glasinzameling. Een dergelijk brengsysteem heeft een aantal
nadelen. In de eerste plaats nemen kunststof verpakkingen veel volume in. Er is
dus veel containercapaciteit nodig, in combinatie met een hoge ledigingfrequentie. In de tweede plaats moet voor containers geïnvesteerd worden en als
we, in lijn met het gemeentelijk beleid, zouden besluiten tot ondergrondse
containers zou dat een zeer hoge investering vragen. Investeren is niet
aantrekkelijk omdat de vergoedingsregeling slechts voor een beperkt aantal
jaren is afgesproken.
Ook voor een aanvullende voorziening, een beperkt aantal brengvoorzieningen
naast een haalvoorziening, gelden bovenstaande nadelen. Aanvullende
voorzieningen zouden overwogen kunnen worden wanneer het budget dat
toelaat. Wel zal een brengvoorziening op de Milieustraat worden geplaatst.
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Voor de laagbouw zou inzameling met minicontainers kunnen worden
overwogen. Een vierde minicontainer per huishouden vinden we geen echter
geen optie. Bovendien geldt ook hier dat geïnvesteerd moet worden in
containers. Met het combineren van fracties, bijvoorbeeld papier en
kunststofverpakkingen in één minicontainer, zijn nog geen goede ervaringen
opgedaan.
Om bovenstaande redenen is er voor gekozen om de haalvoorziening met zakken
verder uit te werken. Uitgangspunt daarbij is uitvoering binnen de geboden
onkostenvergoeding. Een duurdere inzamelvoorziening zou leiden tot verhoging
van de afvalstoffenheffing (naast de verpakkingenbelasting).
Een tweede uitgangspunt is geweest om zoveel als mogelijk gebruik te maken
van de voorzieningen en materialen die Nedvang biedt. Dat betreft bijvoorbeeld
het introductiepakket (inclusief de eerst 12 zakken per huishouden),
communicatiemiddelen en de standaardzakken die via Nedvang verkrijgbaar zijn.
We gaan uit van het gratis aan de huishoudens beschikbaar stellen van de
zakken.
Netwerk heeft berekend wat de inzameling met de voorgestelde
zakkeninzameling zal gaan kosten. Uit de berekening blijkt dat een maandelijkse
huis-aan-huis-inzameling budgetneutraal kan worden gerealiseerd bij een
respons van 8,8 kg per huishouden per jaar. Een respons van 8,8 kg is aan de
hoge kant, maar zit wel in de range van uitkomsten die uit de proeven komen.
Voorwaarde daarbij is dat de zakken voor de burger gratis te verkrijgen zijn. De
streefwaarde van rijk en Nedvang is om 15 kg per huishouden per jaar in te
zamelen.
De optie voor tweewekelijks inzamelen, waarmee meer service geboden wordt, is
pas kostenneutraal uit te voeren bij een respons van 17,3 kg per huishouden per
jaar. Een dergelijk hoge respons is niet realistisch.
De uitgangspunten voor de inzamelkosten heeft Netwerk mede gebaseerd op de
eindrapportage over de in het land uitgevoerde proeven en de ervaringen met de
zakkeninzameling in Ridderkerk. Het zal lonen om de inzameling zo efficiënt
mogelijk te doen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de bestaande
aanbiedplaatsen voor minicontainers en de locaties van wijkcontainers als
aanbiedplaatsen voor de zakken.
Bij de uitwerking van de inzamelplicht is afgestemd met de overige
Netwerkgemeenten. Hendrik-Ido-Ambacht start in juni, Papendrecht volgt deze
zomer. In Dordrecht streven we naar de start van de inzameling in oktober.
De Afvalstoffenverordening en het Uitvoeringsbesluit worden dit jaar
geactualiseerd. Daarbij wordt de inzameling van kunststof verpakkingen
verwerkt.
Netwerk krijgt op korte termijn de opdracht om de start van de inzameling voor
te bereiden en uit te voeren. Voor de communicatie rondom de invoering wordt
samengewerkt met de afdeling Communicatie en met Weizigt NMC.
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De start van de inzameling volgt kort op het vervangen van de minicontainers.
Het kan zijn dat huishoudens gekozen hebben om tegen betaling een tweede
grijze container te bestellen en dat die niet langer nodig blijkt nu het
verpakkingsafval apart wordt gehouden (het volume kan wel 40-50% van het
restafval bedragen). Het is altijd mogelijk om de tweede grijze minicontainer
weer in te leveren. Via de afdeling Belastingen worden in dat geval de kosten
voor die tweede minicontainer (€ 75,— per jaar, € 6,25 per maand) per maand
verrekend.
Het grootste risico rondom de inzameling van kunststof verpakkingen is dat de
geraamde inzamelrespons niet wordt gehaald. In dat geval zal de gemeente
vanuit de middelen afvalstoffenheffing moeten bijspringen. Dit risico is geraamd
op € 25.000,
€ 30.000,-- voor elke kg per huishouden per jaar minder.
Wij stellen u tenslotte voor om u begin 2011 te rapporteren over de resultaten
en ervaringen van het eerste jaar van de inzameling van kunststof verpakkingen.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeester en Wethouders
de secretaris
de burgemeester
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