Startbijeenkomst Benchmark huishoudelijk afval 2017 (12 april 2017)
Inventarisatie kennisbehoefte
Wat zien we om ons heen, issues, trends (plenair)
















Samenstelling/kwaliteit PMD is een issue: Afvalfonds vergoedt alleen (recyclebare) verpakkingen
Evaluatie raamovereenkomst gaat lopen
Krimpenerwaard voert pilot blik bij glas uit
Meer info/kennis wenselijk over nascheiding: kosten, effecten, kwaliteit PMD en andere producten
Communicatie over nascheiding ligt gevoelig, vergt aandacht, nascheiding geen panacee, is vooral voor
PMD. Niet-ingewijden hebben (te) hoge verwachtingen
Milieustraten worden ecoparken waar ook innovatieve verwerkingsmethoden worden toegepast
Amsterdam wil de milieustraten/afvalpunten dichterbij brengen door inpandige recyclepunten op te
zetten waar men vanuit de wijk makkelijker grof afval kan brengen.
Het onderscheid tussen huishoudelijk en bedrijfsafval (KWD) verhindert een efficiënte inzameling die door
alle partijen als logisch wordt beschouwd. Wenselijk is dat de gemeente de regie over beide krijgt. Dan kan
daar ook rekening mee worden gehouden in bestemmingsplannen. RWS bekijkt momenteel hoe een
overgang naar gemeentelijke regie over stedelijk afval, gangbaar in omringende landen, plaats zou kunnen
vinden.
Hoe kunnen we sturen op kwaliteit ipv kwaliteit?
Door marktwerking ontstaan nu fors hogere sorteertarieven. Er komt veel op de markt en kennelijk is er
ondercapaciteit of kan men de stromen slecht kwijt.
Wat is er mogelijk met afvalpreventie? Hoe kunnen we dat stimuleren? Zie ook deskstudie Milieu Centraal
hierover: http://www.vang-hha.nl/kennisbibliotheek/@154875/deskstudie/. Amsterdam bereidt
bijvoorbeeld de ja-ja-sticker voor: alleen reclame in de bus als dat wordt aangegeven als wenselijk.
De financieringsstructuur van de kunststof verpakkingen stroom staat CE in de weg: Afvalfonds wil geen
niet-verpakkingen in de stroom maar voor burgers is plastic meer dan verpakkingen.
Amsterdam faciliteert buurtinitiatieven met wormenhotels voor omzetting van groente-, fruit- en
etensresten tot compost. In Oost wordt zelfs een proef gedaan met een ondergronds wormenhotel.

Groep A
Onderwerpen waarvoor kennisbehoefte bestaat:
 Monitoring grondstoffen: wegen aan de wagen
 Bijplaatsingen in relatie tot grofvuilbeleid en schone stad: wat is de effectieve en efficiënte aanpak?
 Bijplaatsingen neemt toe, hoe hier het beste mee om te gaan?
 GFT-inzameling: gf is de grootste fractie in het restafval (sorteeranalyse): hoe krijg je het er uit?
 Optimalisatie milieuparkjes/ voorzieningenniveau grondstoffen
 Grondstoffeninzameling met zakken
 Nascheiding versus bronscheiding

Groep B
Onderwerpen waarvoor kennisbehoefte bestaat:

Hoogbouw, schillenboer

Efficiency bedrijfsvoering

Renescience: natte nascheiding, rol en risico voor gemeente?

Rol inzamelplicht gemeente

Omgaan met sociale media

Burgerparticipatie: wat zijn vrijheidsgraden? Kan men nog kiezen?

Wijkgerichte aanpak wijkraden

Kwaliteit kunststoffen, afvallabel

Uitlegbaarheid naar burgers

Combinatie van bron- en nascheiding

Grensoverschrijdend inzamelen versus gegevens per gemeente

Registratie / balansen moeilijk gesloten te maken

Van diftar naar diftar in combinatie met omgekeerd inzamelen

Wat doe je in de nieuwbouw?

Automatisering, verbinden met leveranciers

Nieuwe Europese privacy verordening: wat zijn de gevolgen daarvan bijv. voor diftar?

Groep C en D
Het invoeren van nieuwe of gewijzigde inzamelmethoden om te voldoen aan de VANG-doelstellingen is bij alle
gemeenten nog steeds de grootste bezigheid. Verder kwam de regievoering aan de orde. Met name met
betrekking tot de gemeenten die taken bij een private inzamelaar hebben neergelegd.
Een aantal interessante gedachten:
 Afval (juridisch) geen grondstof noemen want anders vervalt de zorgplicht (bijvoorbeeld met
kringloopartikelen is dat een item),
 Bonus/malus regeling om private inzamelaar te stimuleren beter het grof afval te scheiden op het
brengstation (werkt goed in Goirle)
 De gemeente niet als inzamelaar van bedrijfsafval, maar wel als adviseur voor bedrijven mbt
afvalinzameling
 Hoe om te gaan met verenigingen als straks de proeven met de plastic inzameling stoppen
 Verenigingen inrichten als kleine brengstations
Onderwerpen waarbij kennisbehoefte is:
 Brengstations met hergebruik initiatieven (Almere als voorbeeld met z'n Upcyclestation)
 Hoe om te gaan met integrale BA-HA inzameling (stadsafval)
 Omgekeerd inzamelen in al zijn varianten (wanneer wat inzetten voor het meeste kans op succes),
 Huis-aan-huis inzamelen van kleine inzamelstromen (textiel, AEEA, vetten, tot wel 6 stromen).

