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Eindevaluatie Afval Anders

Geachte leden van de raad,
Hierbij informeren wij u over de eindevaluatie van de inzamelproef Afval Anders. Het rapport van de
eindevaluatie treft u bijgaand aan. In aanvulling op de geplande informatiebijeenkomst over de bevindingen
van de inzamelproef (19 november a.s.), vernemen wij graag uw gevoelen inzake de inzamelproef en het
vervolg daarop in de commissievergadering van 2 december a.s..
Wij hopen u hiermee voorlopig voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris
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Opdrachtgever: gemeente Hoogeveen en gemeente Emmen

Status: ï.o
Datum: 27 september 2013

Afval Anders
In de periode oktober 2012 tot en met juni 2013 hebben de gemeenten Emmen en Hoogeveen een
vernieuwende proef uitgevoerd met het anders inzamelen van het huishoudelijk afval. De reden
hiervan is dat zowel de landelijke als de gemeentelijke doelstellingen in het reduceren van de
hoeveelheid huishoudelijk restafval, niet werden behaald met de huidige systematiek van
inzamelen.
Afval Anders is een nieuwe, innovatieve inzamelmethodiek die is ontwikkeld door Area Kennis ĥ
Regie, het afvalkenniscentrum van Area Reiniging NV. Bij het ontwerp maar ook tijdens de
uitvoering en de evaluatie van het project Afval Anders is nauw samengewerkt met de gemeenten
Hoogeveen, Emmen en Coevorden. Deze samenwerking is als zeer prettig, constructief en
doelmatig ervaren. Mede door de goede inzet van de inwoners zijn daardoor uitstekende
resultaten behaald, die van belang zijn voor het vervolg.
Methodiek Afval Anders
Bij Afval anders ontvangen inwoners een derde container voor het aan huis scheiden van plastic
verpakkingen. Tevens verandert de inzamelfrequentie voor restafval, gft-afval en kunststof
verpakkingen van eens per twee naar eens per drie weken. Op verzoek wordt gratis een 2e gftcontainer verstrekt. Ook wordt bij Afval Anders in een nabijgelegen winkelcentrum een
sorteerstraat aangelegd. Deze 'straat' bestaat uit ondergrondse containers voor glas, papier, plastic
verpakkingen en textiel. Daarnaast is er een recyclezuil voor batterijen, spaarlampen,
inktcartridges, cd's/dvďs, kleine elektrische apparaten en (mobiele) telefoons. In de wijk Wolfsbos
is de hoogbouw geïnformeerd over.de mogelijkheden van de sorteerstraat en de restgoedwagen
om afval te scheiden en hebben alle aansluitingen plastic zakken ontvangen om het plastic
verpakkingsafval apart te kunnen houden.

Communicatie Afval Anders
De informatie tijdens Afval Anders was duidelijk en altijd persoonlijk gericht. Daartoe is naast
algemene, informerende middelen zoals brieven, afvalkalender, folder en nieuwsbrief ook een
afvalcoach ingezet. Deze reageert direct, luistert naar de vragen van inwoners, geeft adviezen,
helpt eventuele problemen op te lossen en creëert daardoor acceptatie bij de inwoners. In
Hoogeveen gebeurde dit in nauwe samenwerking met de wijkbeheerder. Door de afvalcoach, de
projectleider en overige betrokkenen is bewust ingezet pp een luisterende en adviserende
houding. Men staat open voor de feedback van inwoners en geeft tegelijkertijd duidelijkheid over
de kaders van het project en noodzaak van te behalen doelstellingen.

Uitgangspunten en resultaten
Het project Afval Anders is uitgevoerd in twee proefgebieden in het werkgebied van Area
Reiniging: de wijk Eendenveld in Emmen (weinig stedelijk met relatief veel tweeondereenkap
woningen uit de jaren 80 en redelijk grote tuinen) en de wijk Wolfsbos in Hoogeveen (matig
stedelijk met veel gerenoveerde rįjenwoningen uit de jaren 60 en 70 met kleine tuinen). Het
beoogde projectresultaat is het inzamelen van beduidend minder (20 procent) huishoudelijk
restafval. Dit resultaat is ruimschoots behaald.
Restafval k g / i n w / i n z a mei ronde
proefgebied
12,0

~ Eendenveld
-Wolfsbos

Resultaat l : forse reductie restafval (2596)
De hoeveelheid huishoudelijk restafval is
in beide proefgebieden met maar liefst 25
procent verminderd (doelstelling: 20
procent). Dit houdt in dat bij een
gemeentebrede invoering van het
systeem zowel de landelijke als
gemeentelijke (Afvalkaderplan)
reductiedoelstellingen gehaald zullen
worden.
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Resultaat 2: forse toename plastic verpakkingsafval
De beoogde verhoging van de hoeveelheid
ingezamelde plastic verpakkingen was zelfs
boven verwachting: in de buurt Eendenveld
werd twee keer zoveel plastic verpakkingen
25
ingezameld (van 10 naar 20 kg per inwoner
20
per jaar). In het proefgebied Wolfsbos is dit
15
bijna verdriedubbeld (van 6 naar 16 kg).
10
Ook blijkt uit sorteeranalyses dat het papier
5
en glas veel beter wordt gescheiden; er
0 T
verdwijnt 50 procent minder papier en 34
procent minder glas in de grijze container
voor restafval.

Inzameling plastic kg/inw/j proefgebied
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Grafiek2 Inzameling plastic

Resultaat 3: opbrengsten in plaats van kosten
Op basis van de proef is een begroting opgesteld, waaruit blijkt dat gemeenten bij een volledige
invoering van de methodiek Afval Anders aanzienlijk minder kosten zullen hebben voor de
inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Met als bijkomend voordeel dat hierdoor een
tariefsverlagend effect ontstaat met betrekking tot de afvalstoffenheffing.
Resultaat 4: flexibel inzamelsysteem
Er is geen sprake van een star inzamelsysteem. Het biedt kansen om het systeem tussentijds bij te
stellen aan de hand van veranderingen in de afvalmarkt of in beleidsmatige zin. Dat geldt zowel
voor de inzamelfrequentie als het gebruik van de inzamelmiddelen, Naar verwachting zal de
container voor kunststof verpakkingen binnen kort ook voor andere verpakkingen gebruikt mogen
worden. Op dit moment is een landelijke pilot gaande om te kijken wat de mogelijkheden zijn van
het tegelijk inzamelen van blik, drankenkartons en plastic verpakkingsafval.
Resultaat 5: waardering kunststofcontainer
De invoering van het project Afval Anders is soepel verlopen. Tijdens het project worden de
weinige kritische geluiden die er zijn, ondervangen door het projectteam, de afvalcoach en (in
Hoogeveen) de wijkbeheerder. Uit het bewonersonderzoek dat na afloop is gehouden, blijkt dat
inwoners de derde container voor plastic verpakkingsafval waarderen met een 8 (Eendenveld) en
een 6,6 (Wolfsbos).
Bij een aantal inwoners was er bij de aanvang van het project vrees voor stank in de gft-container.
Om dit te testen, is de proef verlengd tot in de zomermaanden. In totaal zijn er 4 klachten
binnengekomen (waarvan 3 in de eerste week van de hittegolf in juli) die zijn afgehandeld door de
afvalcoach. Ook de verminderde ruimte in de gft-container vanwege de driewekelijkse inzameling,
leverde geen problemen op. Slechts 1,5 procent van de inwoners heeft gebruik gemaakt van een
gratis tweede gft-container. De container is in de periode maart tot en met juni gemiddeld voor 68
procent gevuld. Uit het bewonersonderzoek blijkt dat gemiddeld 45 procent vindt dat er
voldoende ruimte is in de gft-container. De inwoners waarderen de gewijzigde inzamelfrequentie
van gft (naar driewekelijks) met een 6,0 (Eendenveld) en 4,8 (Wolfsbos). De gegeven lage score
stemt niet overeen met de praktijk gezien het zeer geringe aantal klachten/meldingen. Het
systeem vraagt enige gewenning ten opzichte van de bestaande situatie, maar functioneert in
samenhang met de overige faciliteiten wel.
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Aanbevelingen
Gemeentebreed invoeren van het systeem Afval Anders wordt om de navolgende redenen
aanbevolen:
1. Tot l juli 2016 wordt nog een hoog bedrag betaald voor de verwerking van het restafval.
Door stevige reductie van het restafval kunnen gemeenten tot die tijd flink besparen op de
verwerkingskosten.
2.

De driewekelijkse inzameling en de meeropbrengst van het plastic verpakkingsafval en
overige afvaldeelstromen leveren de gemeente geld op. Hoe eerder de invoering van Afval
Anders hoe eerder deze besparing en opbrengsten gerealiseerd worden.

3. Geen tariefdifferentiatie (diftar) nodig om te komen tot 65 procent bronscheiding. Met
Afval Anders worden vergelijkbare resultaten geboekt.
1

4.

De resultaten van de proef Afval Anders zijn goed en de invoering van het project is goed
verlopen. Bewoners zijn tevreden over de container voor plastic en blijken hun afval
makkelijk en beter te kunnen scheiden.

Leeswijzer
In dit evaluatierapport zijn de uitgangspunten, inzamelresultaten, aanvullende
inzamelmogelijkheclen en begroting kort beschreven. Op basis van de met de proef opgedane
ervaringen is een plan van aanpak opgesteld voor een gemeentebreed vervolg van dit project. De
uitkomsten van de evaluatie en het daar op gebaseerde plan van aanpak bieden de handvatten
voor verdere besluitvorming in de gemeenten.

1

Raport IPR Normag. Zuyderduyn en de Bruin, Area Reiniging. Uitwerking en uitkomsten aŕvalmodellen, 17 april 2013.
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In het verlengde van de Europese en landelijke verplichting om tot een hoge (bron)scheiding te
komen hebben de drie Area gemeenten hun scheidingsambities vastgelegd in het Afvalkaderplan
2010-2015. Het in 2015 te behalen percentage bronscheiding is daarin vastgelegd op 6596,
overeenkomstig het huidige Landelijk Afvalbeheerplan II. Deze ambitie dient op basis van het
gemeentelijk Afvalkaderplan te worden gerealiseerd zonder toepassing van tariefdifferentiatie.
Daarnaast is in dit plan een aantal meetbare doelstellingen bepaald ten aanzien van de reductie
van het restafval en de (bron)scheiding van de overige afvalstromen.
DOELSTELLINGEN AFVALKADERPLAN

20102015

Bronscheidingspercentage 2012
Bronscheidinq 2015
Tabel 1 doelstellingen Afvalkaderplan

6096
6596

5596

6596

2010-2015

Ten aanzien van de reductie restafval zijn in het Afvalkaderplan de volgende nadere doelstellingen
bepaald
DOELSTELLINGEN REDUCTIE

R E S T A F V A L Í N K G P E R I N W O N E R P E R JA A R .

a 
Uitgangssituatie 2008
Afvalkaderplan 2015
Realisatie 2012

-

277
244
260

224
191
221

'-Cfifjjjetant ^ .
250
227
266

Tabel 2 doelstellingen reductie restafval

Omdat de doelstellingen ten aanzien van de reductie
restafval niet behaald kunnen worden met de huidige
inzamelsystematiek is de proef Afval Anders gestart op l
oktober 20l2 in twee proefgebieden. In het proefgebied
Eendenveld (in de wijk de Rietlanden in Emmen) is een
nieuwbouwwijk (stedelijkheidsklasse 4) beproefd uit de jaren
80 met veel tweeonder-1 kap woningen. In het proefgebied
Wolfsbos (in Hoogeveen) is een stedelijke wijk beproefd met
gerenoveerde rijenwoningen uit de jaren 60/70. Beide wijken
zijn gekozen, zodat er een redelijk representatief beeld
ontstaat van wat het resultaat zou zijn van een
gemeentebrede invoering.
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De proef onder 256 huishoudens in de wijk het Eendenveld en 250 huishoudens in de wijk
Wolfsbos bestaat uit de volgende onderdelen:
>
Invoer van een 240 liter minicontainer voor de huisaanhuis inzameling van plastic
verpakkingsafval;
>
Het op verzoek aanbieden van een gratis tweede gft container;
>
Wijziging van de inzamelfrequentie: restafval, gft en plastic verpakkingsafval worden een keer
in de drie weken ingezameld (in plaats van tweewekelijks rest en gft en vierwekelijks het
. plastic verpakkingsafval). Hiermee wordt aanzienlijk op de inzamelkosten bespaard, wordt het
' gescheiden houden van herbruikbaar afval gestimuleerd en wordt het weggooien van
herbruikbaar afval (grondstoffen) juist ontmoedigd;
>
Het plaatsen van een afvalsorteerstraat in het dichtstbijzijnde winkelcentrum bestaande uit
ondergrondse containers voor: glas, textiel, plastic, papier en een recyclezuil voor batterijen,
spaarlampen, inktcartridges, cďs/dvďs, kleine elektrische apparaten en telefoons.
>
In de wijk Wolfsbos is de hoogbouw geïnformeerd over de mogelijkheden van de
sorteerstraat om afval te scheiden en hebben alle aansluitingen plastic zakken ontvangen om
het plastic verpakkingsafval apart te kunnen houden.

2

2 november 2012 in de wijk Wolfsbos
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c INZAMEË.RESUITATEN
Na driekwart jaar proef waarin alle seizoensinvloeden zijn meegenomen, zijn de resultaten voor
het restafval (grijze container) als volgt:
R E S T A F V A L I N K G P E R I N W O N E R P E R JAAR

Gemiddelde hoeveelheid restafval pér
206
242
224
jaar nulmeting 2012
Gemiddelde hoeveelheid restafval per
168
168
168
jaar Afval Anders
Verschil per jaar
38
56
74
Doelstelling Afvalkaderplan Emmen 244 kq/inw/j, Hoogeveen 191 kq/inw/j, Coevorden 227 kg/inw/j
3

Tabel 3 hoeveelheid restafval

kg/inw/j.

BEVINDINGEN

>
>

>

>

De hoeveelheid restafval per inwoner daalde gemiddeld met 2596. De doelstelling uit het
Afvalkaderplan voor reductie restafval wordt hiermee gehaald.
Bewoners waarderen de driewekelijkse inzamelfrequentie van restafval gemiddeld met
cijfer 5,9 (Eendenveld 6,9 en Wolfsbos 4,9) Gezien de gemiddelde vullingsgraad van 8496
(Eendenveld 7496 en Wolfsbos 9496) en de sorteeranalyses waaruit blijkt dat er dan nog
steeds 5896 van het restafval gescheiden kan worden hebben inwoners voldoende ruimte
in de grijze container. De driewekelijkse inzameling vraagt enige gewenning, maar leidt er
wel toe dat huishoudens het afval aantoonbaar beter scheiden.
De minder frequente inzameling van het restafval zet aan t o t meer afvalscheiding van
plastic (5096), papier (5096) en glas (3496). De scheiding van textiel is niet verbeterd. Zie
bijlage 1 voor de resultaten van de sorteeranalyses.
In de uitrolbegroting van Afval Anders is gerekend met een reductie van 2096 restafval bij
de laagbouw.

PLASTIC VERPAKKINGSAFVAL

I N K G PER I N W O N E R

,:. ,jggJ5|JĴ5J,

PER J A A R
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Gemiddelde hoeveelheid plastic per
10
6
8
jaar nulmeting 2012
Gemiddelde hoeveelheid plastic per
20
16
18
jaar Afval Anders
Verschil per jaar
10
10
10
Doelstelling: minder plastic in het resta val waarmee het ingezamelde plastic verpakkingsafval met
minimaal 2 kg per inwoner per jaar toeneemt.
Tabel 4 hoeveelheid plastic verpakkingsafval

kg/inw /j.

BEVINDINGEN
1

>

De hoeveelheid plastic verpakkingsafval per inwoner per jaar steeg gemiddeld met 125^0
van 8 kg naar 18 kg.
> . De doelstelling uit het Afvalkaderplan, minimaal 2 kg extra plastic inzameling en reductie
van 5096 plastic afval i n het restafval, wordt ruimschoots gehaald.
> Uit de analyse van het restafval blijkt bovendien dat er tijdens de proef de helft minder
plastic in de grijze container verdwijnt, in plaats van 23 kg gemiddeld 11,5 kg per inwoner
per jaar .
> Uit het bewonersonderzoek blijkt dat inwoners de container voor plastic verpakkingsafval
waarderen met gemiddeld een 7,3 (Eendenveld 8 en Wolfsbos 6,6)
4

3

4

Emmen 2012 260 kg/inw, Hoogeveen 221 kg/inw, Coevorden 266 kg/inw
Na 3 maanden analyse 8,8 kg, na 6 maanden analyse 14,5 en na 9 maanden 11,3 kg/inw/j.
7

