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Proef nascheiding in aanvulling op
bronscheiding, financieel en milieuvoordeel
voor gemeente

MEER KUNSTSTOF HERGEBRUIK EN LAGERE KOSTEN DOOR NASCHEIDING IN AANVULLING OP
BRONSCHEIDING
Geachte heer Wilms,
Recentelijk heb ik telefonisch contact met u gehad waarbij ondermeer is gesproken over het
afvalbeleid van de gemeente Emmen meer in het bijzonder de scheiding van kunststofafval. In
aansluiting op dit gesprek doe ik u dit schrijven toekomen met daarin verwerkt een brief welke door
ons onlangs is gestuurd naar gemeenten waarvoor Attero het huishoudelijk restafval verwerkt.
Deze brief luidde als volgt:
Bent u ook op zoek naar nieuwe manieren om tot meer recycling te komen? Vindt uw gemeente ook
dat er minder restafval verbrand moet worden? Bent u als gemeente ook genoodzaakt meer te doen
met minder budget?
Als u deze vragen instemmend kunt beantwoorden dan is de proef 'Nascheiding in aanvulling op
bronscheiding' wellicht ook voor uw gemeente interessant. In samenwerking met Stichting
Afvalfonds Verpakkingen gaat Attero in Wijster een proef uitvoeren met het nascheiden van
kunststof verpakkingen uit huishoudelijk
restafval afkomstig van gemeenten die aan bronscheiding
doen.
Ondanks de succesvolle inspanning van vele burgers om kunststof verpakkingen aan de bron te
scheiden verdwijnt er toch nog veel bij het restafval. Gelukkig scheidt de burger steeds beter. Met
de scheidingsinstallatie
in Wijster heeft Attero de mogelijkheid
om nog een belangrijk deel van de
kunststoffen die toch in het restafval terecht komen terug te winnen om te voorkomen dat deze
kunststoffen verbrand worden. De kunststoffen die worden teruggewonnen, worden
uitgesorteerd
tot monostromen en ingezet voor materiaalhergebruik
met dezelfde kwaliteitsnormen
als die voor
bronscheiding gelden. Onderzoek door CE Delft heeft aangetoond dat deze combinatie van bron- en
nascheiding het hoogste milieurendement
oplevert.
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In overleg met Stichting Afvalfonds Verpakkingen is besloten tot het uitvoeren van een proef
'Nascheiding in aanvulling op bronscheiding' gedurende een half jaar. Deze proef zal op 1 januari
2013 van start gaan. Indien de combinatie van bron- en nascheiding resulteert in een groei in
materiaalhergebruik
dan zal deze combinatie de komende tien jaar in aanmerking blijven komen
voor een vergoeding uit het Afvalfonds. Tussen partijen is afgesproken dat communicatie over deze
nascheidingspilot
richting de burger primair een verantwoordelijkheid
van de gemeente is. De reden
hiervoor is dat er moet worden voorkomen dat de motivatie voor bronscheiding op enigerlei
wijze
wordt
aangetast.
Wat levert deze proef de gemeenten op?
1. Meer hergebruik van kunststof verpakkingen in uw gemeente. Het kunstsof
verpakkingsafval
uit de nascheiding dat wordt ingezet voor recycling wordt via een
verdeelsleutel
toegewezen aan de individuele gemeente. Een direct gevolg hiervan is dat de
algemene milieuprestatie
en de milieuprestatie
van de gemeente
toeneemt.
2. Een financieel voordeel. Attero kan deze activiteit
voor uw gemeente uitvoeren uit de
nascheidingsvergoeding
die het Afvalfonds uitkeert. Attero biedt naast meer hergebruik ook
nog een creditering van het verwerkingstarief
voor restafval voor elke ton kunststof
verpakkingen die voor materiaal hergebruik wordt ingezet. Elke ton extra recycling kost u
dus niets, maar bespaart u dus geld. Het enige wat u hoeft te doen is de door Attero
opgegeven tonnen materiaal hergebruik maandelijks in te voeren in WasteTool.
Voor de proef kan een beperkte hoeveelheid huishoudelijk
restafval worden nagescheiden.
Hierdoor
kunnen dus een beperkt aantal gemeenten mee doen aan deze proef. Een deel van deze hoeveelheid
is reeds vergeven aan gemeenten die hun deelname al hebben toegezegd.
Indien u als regio of gemeente ook geïnteresseerd bent in deelname aan deze proef dan verzoeken
wij u dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken aan de contactpersoon in deze:
Richard Broekhof, tel: 06 - 21 54 80 56 richard.broekhof @attero.
nl
:

De proef is inmiddels gestart en een aantal gemeenten in Drenthe, Gelderland en Overijssel hebben
hun deelname aan de proef toegezegd. Op dit moment is er nog ruimte voor deelname aan de proef.
Dus mocht de gemeente Emmen interesse hebben dan is participatie nog mogelijk wat naast een
milieuvoordeel ook een financieel voordeel oplevert. Gedurende de proef van 6 maand bedraagt dit
financiële voordeel voor de gemeente Emmen ca. C 35.000. Indien de resultaten van de proef leiden
tot voortzetting bedraagt het financiële voordeel ca. C 70.000 per jaar.
Ik vertrouw erop u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Ir. F.J. Fòìlings
Directeur Markt ã

Technologie

Kopie van deze brief is verzonden aan de Griffie van de gemeenteraad Emmen.

