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Vragen Nascheiding
1. Hr Oostenrijk (CDA): In verhaal van Attero is gesproken over bronscheiding van gft, papier, glas
en textiel; klaarblijkelijk mag PBD bij het restafval; wat is juist daarin het verschil geweest?
Attero: Tijdens de presentatie is, per afvalstroom, de voorkeursmethode van scheiding verteld. GFT, papier, glas
en textiel kan het beste aan de bron gescheiden worden ingezameld, omdat de stroom anders niet geschikt is
voor recycling. Bij PBD kan op basis van o.a. de infrastructurele situatie binnen een gemeente, de samenstelling
van de populatie een keuze worden gemaakt. Een aantal voorbeelden van mogelijke keuzes:
•
•
•

Voor de binnenstad (kern): nascheiding PBD
Ruim opgezette wijken: bronscheiding PBD of nascheiding PBD (afhankelijk van
recyclinghoeveelheden, kosten, dienstverlening richting burger, kwaliteit openbare ruimte, etc.)
Hoogbouw: nascheiding PBD

HVC: Bronscheiding levert de meest schone stromen op, is relatief goedkoper en leidt tot het hoogste percentage
recycling. Ook maakt bronscheiding inwoners bewuster van de hoeveelheid afval die zij hebben, het maakt het
letterlijk zichtbaar. De praktijk laat zien dat als inwoners een extra bak krijgen, bijvoorbeeld voor plastic, blik en
drinkpakken, ook andere stromen beter worden gescheiden. In hoogbouw en sterk verstedelijkte gebieden is het
lastiger om afval goed te scheiden. Er is vaak simpelweg minder ruimte om het afval goed apart te houden.
Nascheiding is dan een goede optie. Welke methode beter is varieert per type woning en is afhankelijk van de
afvalstroom. In laagbouw adviseert HVC bronscheiding. Voor hoogbouw bekijkt HVC samen met iedere gemeente
waar zij de inzameling voor verzorgt welke stromen apart ingezameld kunnen worden en wat daarvoor de meest
effectieve methode is.

2. Hr Gundogdu (beter voor Dordt) Attero heeft grootste nascheiding fabriek ter wereld en
verwerkt afval op de best mogelijke manier. Kennelijk maakt het niet voor Attero uit of het afval
gescheiden op ongescheiden wordt aangeboden. Klopt deze analyse?
Attero: Nee, deze analyse klopt niet. Wij zijn van mening dat de reguliere stromen zoals GFT, papier, glas en
textiel aan de bron gescheiden ingezameld moeten worden omdat deze methode de beste grondstoffen oplevert.
Bij PBD kan afhankelijk van de situatie de keuze veranderen, zie ook beantwoording vraag 1.
HVC: De kwaliteit en afzetbaarheid van brongescheiden pbd is beter dan die van nagescheiden materiaal. Dit
vertaalt zich onder andere in een hogere prijs voor nagescheiden plastic. Gertjan de Waard, directeur Inzameling:
‘We horen van bijvoorbeeld afnemer Smurfit Kappa dat onze bij hen voor recycling aangeleverde drankenkartons
van betere kwaliteit zijn en minder stinken dan de nagescheiden verpakkingen.’ Daarnaast ziet HVC dat wanneer
mensen aan bronscheiding doen, ook andere stromen zoals gft en papier beter worden gescheiden. In de
discussie bronscheiding of nascheiding wordt dit effect vaak niet besproken zodat er een te rooskleurig beeld voor
nascheiding overblijft. Het is belangrijk om het effect op alle afvalstromen te bekijken en niet alleen die van pbd.

Dordrecht: Bronscheiding is financieel voordeliger dan nascheiding, dus waar dat mogelijk is heeft bronscheiding
de voorkeur. Nascheiding is met name een goede aanvulling op bronscheiding bij hoogbouw, waar bronscheiding
vaak lastiger is.

3. Hr Kleinpaste (Gewoondordt) Toelichting waarom er van Nedvang per gebied een keuze
gemaakt moet worden tussen bron- en nascheiding?
Attero: De beschreven keuze is een onderdeel van de nieuwe afspraken (c.q. overeenkomst) binnen het Platform
Ketenoptimalisatie (PKO). Deze overeenkomst is een onderhandelingsresultaat tussen het VNG en het Afvalfonds
en het Ministerie I&W en is in november 2019, ter goedkeuring, voorgelegd aan de gemeenten. Circa 90% van de
gemeenten hebben instemmend gereageerd en hierna is de nieuwe PKO-overeenkomst een feit geworden.
Gemeenten kregen de keuze om per 1 januari 2020 volgens de nieuwe PKO-afspraken te werken of de oude
Raamovereenkomst, die een looptijd heeft tot uiterlijk 1 januari 2023, te continueren. De nieuwe afspraken geven
de mogelijkheid om per wijk te kiezen tussen bronscheiding of nascheiding om voor iedere gemeente een
optimaal recyclingresultaat te behalen.
Dordrecht: Bij de onderhandelingen over de Raamovereenkomst Verpakkingen stelt het Afvalfonds namens de
verpakkende industrie dat de combinatie niet kostenefficiënt is en daarom niet wordt vergoed. Bij de
ledenraadpleging van de VNG over het onderhandelingsresultaat is de motie "Behoud van mogelijkheid om zowel
bron- als nascheiding van PMD in één gemeente te faciliteren." aangenomen.

Vragen Diftar
4. Hr Kuhlmann (VVD) Meerdere vormen van diftar mogelijk; kan bijvoorbeeld per keer of per
gewicht. Welke vorm is het meeste succesvol voor reductie restafval, kwaliteit en acceptatie?
Marc Veenhuizen (ACV/ Apeldoorn) : Beide methoden zijn mogelijk en worden in Nederland toegepast.
Afrekenen op basis van gewicht is kwetsbaar in gedrag; als de container aan de straat staat en de buren gooien
er wat bij in. Het grootste knelpunt is de techniek. Je moet de weegmodule volledig kunnen garanderen, als je
erop afrekent. Het afval dat mensen aanbieden moet ook wordt afgerekend (oa via ijking) De techniek is nog niet
volledig betrouwbaar.
HVC: Wij adviseren gemeenten te kiezen voor verrekening op basis van aantal aanbiedingen (mede omdat dit in
NL het meest toegepaste model is en in veel gevallen goed aansluit op de reeds bestaande infrastructuur in de
betreffende gemeente zoals gechipte minicontainers en toegangscontrole op ondergrondse containers).

5. Hr Noldus (VVD) Wordt bij diftar hetzelfde effect bereikt als gft van meet af aan gratis is (in
Apeldoorn bijstelling na 5 jaar)?
Marc Veenhuizen: Apeldoorn was een van de grote gemeenten die al heel snel diftar invoerde. Apeldoorn voerde
pas later een 0-tarief voor GFT in. Er werd gevreesd dat dit tot vervuiling zou leiden. Dit bleek niet zo te zijn (mede
door een redelijk tijd controles uit te voeren). Andere gemeenten (oa Deventer) hebben bij de invoering van diftar
direct het tarief voor GFT op 0 gezet. Zonder verdere problemen. Er is geen afkeur van GFT vrachten geweest.
Dordrecht: In Diftar gemeenten wordt er gemiddeld 100 kilo minder restafval ingezameld dan in niet diftar
gemeenten. De hoeveelheid gescheiden ingezameld GFT is hoger in gemeenten waar het GFT gratis kan worden
aangeboden.

6. Hr Oostenrijk (CDA) Diftar werkt vooral in het landelijk gebied; lastig om diftar te combineren
met verschillen per wijk en combinatie van bron- en nascheiding; hoe is dat voor Dordt
beheersbaar te mixen?
Marc Veenhuizen: Diftar is echt niet alleen mogelijk in ‘landelijke’ omgevingen. Ook stedelijke gemeenten als
Deventer, Nijmegen, Maastricht en Zutphen, die - net als Dordrecht - een oude binnenstad, veel hoogbouw, en
een verschillend karakter in diverse wijken, hebben het met succes ingevoerd. Dit is echt een misverstand.

7. Hr Loekemeijer (D66) Is onderzocht of diftar een prikkel kan zijn om aan het begin van de
consumentenreis bij aanschaf na te denken wat er mee moet als het niet meer nodig is?
(Preventie)
Marc Veenhuizen: Ja hoe meer mensen de mogelijkheid hebben afval te scheiden en het dus zichtbaarder is wat
het gedrag veroorzaakt, hoe meer mensen ook nadenken over hun aankoopgedrag. Dit gaat niet met kilo’s
tegelijk maar er is wel enig effect te zien.
HVC: Ja, uit onderzoeken blijkt dat bewoners in gemeenten waar Diftar is ingevoerd gemiddeld bewuster inkopen
en daarmee minder afval aanbieden.
Dordrecht: De totale hoeveelheid afval (gescheiden en ongescheiden) per inwoner in 2018 ligt in gemeenten die
een vorm van Diftar hebben doorgevoerd op 488 kilo. Bij gemeenten die geen vorm van Diftar hebben ingevoerd
is dit 557 kilo per inwoner per jaar.

8. Hr Gundogdu (beter voor Dordt) Betekent diftar, vertaald naar Dordt, dat de afvalstoffenheffing
daalt, stijgt of gelijk blijft?
Marc Veenhuizen: Of mensen per individueel gezin minder gaan betalen met diftar is lastig te zeggen. Ja, als men
goed scheidingsgedrag vertoont. Nee als men veel ongescheiden restafval blijft produceren. Je zou van een
gemiddelde inwoner kunnen uitgaan (als die bestaat) en blijft het ongeveer gelijk. Echter, diftar geeft mensen de
kans om met goede gedrag zichzelf te belonen.
Dordrecht Het totaal van de kosten voor afvalbeheer ligt lager in gemeenten met een tariefprikkel dan in
gemeenten zonder tariefprikkel, doordat de hoeveelheid restafval naar beneden wordt gebracht. De mogelijke
besparing is nog niet in kaart gebracht, en is afhankelijk van allerlei andere keuzes die de gemeente maakt in het
flankerend beleid.

9. Hr Kleinpaste (Gewoondordt) Kan je bij diftar in de aanslag zien wat je verdient door het
zorgvuldig scheiden van grondstoffen?
Marc Veenhuizen: Ja en nee. Je verdient op zich niets. Je gaat minder betalen. Dat is zichtbaar te maken door via
bijvoorbeeld een login module.
Dordrecht: In de afvalstoffenheffing aanslag zie je alleen hoe het tarief is berekend. Het is wel mogelijk meer
informatie voor inwoners zichtbaar te maken in de afvalapp. Door met een persoonlijke code is te loggen komt de
inwoner in zijn eigen omgeving. Daarin ziet hij precies hoe vaak hij heeft aangeboden, en wat dat kost.
Omgekeerd kan ook worden getoond wat hij bespaart heeft door de bak niet aan te bieden.
HVC: Ja zeker! HVC ontwikkeld hiervoor een extra oplossing op de HVC-app waardoor bewoners goed inzicht
krijgen van hun afvalscheiding prestaties.

Inzamelmethode
10. Hr Jansen (PvdA) Effect van kleinere containers / duocontainers (met twee containers in plaats
van 4) in vergelijking met frequentie verlaging?
Marc Veenhuizen: Duobakken zijn er steeds minder in Nederland. De techniek is ingewikkeld. Doordat de
containerhelften niet gelijk vol zitten, betekent dit dat het inzamelvoertuig vaak rondrijdt met een compartiment
dat vol is en gelost moet worden, waarbij het andere compartiment nog maar voor de helft gevuld is. In de
landelijke benchmark was dit vele jaren het minst efficiënte (en meest kostbare) inzamelsysteem.
Er is echter vooral een groter risico van kwaliteitsverlies (de ene fractie komt wel/niet per ongeluk in het andere
vak terecht).
Kiezen voor kleinere containers voor restafval is wel een goede optie en wordt ook wel toegepast. Bijvoorbeeld
140 liter ipv 240 liter. Of dit ook aanzet tot betere scheiding is de vraag.

HVC: Kleine bakken voor restafval zijn een prima aanvulling op minder vaak inzamelen; Wij faciliteren inwoners
in deze keuze: een grote restafvalbak (240 liter) kan gratis worden omgewisseld voor een kleinere (140 liter).

Preventie
11. Hr van der Meer (GroenLinks) In teken van circulaire economie is voorkomen beter dan recyclen.
Wat betekent beleid voor effectievere preventie op de investeringen die we doen in
afvalscheiding?
HVC: Het voorkomen van afval is een belangrijke schakel in de circulaire economie. HVC zet onder andere in op
preventie door in de HVC-webshop niet alleen artikelen rond afvalscheiding aan te bieden, maar ook producten
die bijdragen aan het voorkomen van afval, zoals boodschappentassen, artikelen om voedselrestjes te bewaren
en beautyproducten gemaakt van biologische materialen en zonder plastic verpakking.
Dordrecht: Doordat er niet alleen in Dordrecht, maar ook landelijk door allerlei campagnes wordt ingezet op
gedragsverandering zien we inderdaad dat de totale hoeveelheid afval terug loopt. Dit gaat echter niet met hele
snelle stappen.
We houden wel bij alle inrichtingskeuzes rekening met het scenario dat het afval gaat teruglopen. Zo houden we
in het beleid rekening met minder afval per aansluiting waardoor we bijvoorbeeld meer gezinnen op één
ondergrondse container kunnen aansluiten.

Kennisdeling
12. Hr Stolk (VSP) Kennelijk staan de oplossingen op papier. Waarom wordt er niet samengewerkt
om dit sneller op te lossen?
Dordrecht: Er wordt door verwerkers, inzamelaars en gemeenten al heel veel samengewerkt. De jaarlijkse
benchmark is een van de wijzen waarop gemeenten van elkaar leren. Toch kiezen veel gemeenteraden voor een
eigen koers.

Communicatie en voorlichting
13. Hr van der Meer (GroenLinks) In presentaties 1. communicatie richten op het doel; 2. veel
vragen over afval scheiden. Communicatie ook over middel nodig?
HVC: HVC combineert informatie over het doel (minder restafval) zoveel mogelijk met praktische informatie zoals
‘wat hoort waar’. Deze onderdelen horen bij elkaar in de communicatie.
Marc Veenhuizen: Het is inderdaad belangrijk om uit te leggen waarom beleidskeuzes worden gemaakt. Mensen
willen vaak graag weten waarom ze het doen en of het echt wel effect heeft. Men wil graag horen dat ze het
goed doen. Ze willen ook weten of er echt wel gerecycled wordt. Daarnaast is het zeker van belang om ook
duidelijk te maken hoe de voorzieningen moeten worden gebruikt. Het zijn twee verschillende, en beide
belangrijke, soorten communicatie.

14. Hr Struijk (CU/SGP) Zijn de trossen PBD zakken aan lantaarnpalen oplosbaar via voorlichting?
Dordrecht: Deze ombuiging van gedrag blijft lastig. Dit lijkt namelijk een van de onderwerpen waar inwoners wel
weten dat ze de zakken alleen op de inzameldag mogen aanbieden, maar ervoor kiezen om de zak al buiten te
hangen zodra deze vol is. Dit is enigszins begrijpelijk aangezien het volume PBD gewoonlijk groter is dan dat van
het restafval dat over blijft.

De meest effectieve communicatie is een gerichte communicatie (het heeft weinig zin om inwoners aan te
spreken die het al wél goed doen. Dat leidt alleen tot ergernis). Doordat er echter veel anonieme aanbiedhaken
zijn is het achterhalen van gegevens zodat deze communicatie gericht kan plaatsvinden, erg lastig.

15. Hr Jansen (PvdA) Kunnen er Stickers wel/niet op de containers i.p.v. op internet opzoeken?
HVC: Er is veel informatie beschikbaar over wat in welke bak hoort. We sturen een drieluik mee bij huis-aan-huis
mailingen met allerlei scheidingsinformatie. Dit drieluik is een mooi voorbeeld van niet digitale
afvalscheidingsinformatie. Van een sticker zijn we geen voorstander. Deze dekt nooit helemaal de lading,
vervaagt in de buitenlucht relatief snel, en daarnaast vinden er met enige regelmaat wijzigingen plaats in de
scheidingsregels (wat mag er in welke bak). Hiermee vergroten we het risico dat verkeerde informatie op een
sticker op inzamelmiddelen blijft zitten, terwijl we deze digitaal wel kunnen aanpassen. Daarom is ook hiervoor
de HVC-app een heel handig hulpmiddel.

16. Hr Portier (SP) Kan de afvalkalender weer jaarlijks worden verzonden?
HVC: Het is van groot belang dat de ingezamelde stromen zo ‘zuiver’ mogelijk zijn. We doen er vanuit HVC zoveel
mogelijk aan om bewoners op verschillende manieren en momenten te informeren wat er bij welke afvalstroom
hoort. Gedurende het jaar zijn er meerdere campagnes voor de verschillende afvalstromen die inzoomen op
kwaliteit. Een belangrijke reden om geen ‘hard copy’ afvalkalender te versturen is dat de kalender aan
verandering onderhevig is. Inwoners lopen dus het risico op verouderde data bij een papieren kalender. Online
vinden inwoners altijd de voor hen relevante informatie. Om kwaliteit te verhogen wordt een mix aan
communicatie middelen ingezet. Afvalcoaches zijn hier een mooi voorbeeld van. Maar ook de HVC-app, waarmee
mensen nu ook een foto kunnen maken of een barcode kunnen scannen om zo te controleren waar het afval
weggegooid moet worden, of waar de dichtstbijzijnde container te vinden is.
Dordrecht: Zoals reeds toegezegd, verspreiden we dit jaar projectmatig de afvalkalender in een aantal
proefgebieden om te zien wat het effect daarvan is. Tevens onderzoeken we het effect van andere maatregelen,
om de beste aanpak te kunnen bepalen.

PBD
17. Hr Struijk (CU/SGP) Is gebruik van transparante PBD containers mogelijk?
HVC: Transparante bakken zijn (nog) niet beschikbaar. Om toch goede inzamelkwaliteit te garanderen in de
minicontainers voor PBD hebben we goede ervaringen met de inzet van afvalcoaches om bewoners hierover
aanvullend te informeren en te stimuleren.

18. Mw Jager (Fractie Jager) De PBD zakken zijn te groot voor de PBD verzamelcontainers. Kan de
maat van de zak afgestemd worden op de trommel grootte?
HVC: U bedoelt waarschijnlijk de ondergrondse persen voor plastic. Omdat er in deze containers een
persmechanisme zit, heeft de leverancier de trommelopening minder groot gemaakt dan een normale 50 liter
zak. Dit is een veiligheidsmechanisme om te voorkomen dat huisdieren en kinderen in deze trommel kruipen en in
de pers belanden. De PBD zakken zijn inderdaad iets groter. Deze grootte past prima in een grote prullenbakken
in de keuken en is afgestemd op het gemak van de inwoners tijdens het verzamelen in huis.
Op dit moment zetten we in op communicatie om de zakken niet helemaal vol te doen zodat er voldoende ruimte
overblijft de zak in de trommel te doen kan een oplossing zijn.

GFT-E/ Bioafval
19. Hr Portier (SP) Hoeveel gft wordt er ingezameld (GFT container met zware klep is leeg; gebruik
aanvragen); Wat zijn de ervaringen in de gemeente?
HVC: In 2019 in in Dordrecht gemiddeld 50,3 kg per inwoner ingezameld, en aanvullend nog zo’n 5.5 kilo grof
tuinafval. In vergelijking met andere zeer stedelijke gemeenten is dit vrij hoog. Gemiddeld komt er in deze
stedelijkheidsklasse 48 kilo per inwoner per jaar in totaal vrij. In 2020 is het eerste half jaar 3.324 ton ingezameld
(28 kg per inwoner in half jaar).

20. Hr Jansen (PvdA) Waar hoort met afval uit kattebak of konijnenhok (met krant)?
Dordrecht:
Dit zijn de net nieuwe scheidingsregels voor
Bioafval:
Met andere woorden: de kattenbakvulling mag
er niet in, het konijnenhok wel. Een krant die
onderin het konijnenhok lag mag gewoon mee
de GFT bak in.
Informatie die op de sticker mist, is te vinden
op afvalscheidingswijzer.nl

