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Onderzoek Afvalsamenwerking Twente
Nadere informaties in de aanloop naar het Symposium op 4april 2013

20 februari 2013

Achtergrond en doel


14 Twentse gemeenten streven naar verdere verbetering
grondstoffenrecycling



Ambitie: een afvalloos Twente
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Omslag van afval naar grondstof maken



Streven naar een recycling maatschappij: circulaire economie

Onderzoek naar:


Huidige situatie en prestaties Twentse gemeenten



Kansen en mogelijkheden en de rol van samenwerking en afstemming

Betrokken bij het onderzoek


Portefeuillehouders van alle gemeenten



Beleidsambtenaren (ambtelijk overleg)



Relevante spelers zoals Twence, Twente Milieu



Kritisch klankbord, innovatief platform: onderzoeksteam UT en Saxion

De gemeente heeft een opgave en staat voor de uitdaging
●

Wettelijke zorgplicht afvalinzameling

●

Europese Kaderrichtlijn Afval

●

Doelstellingen Landelijk Afvalbeheerplan (LAP II)

●

Gemeente heeft een taak bij het inrichten van de
inzamelstructuur, en tegelijk een opgave om bij te dragen
aan de landelijke ambities

●

Prioriteitsvolgorde afvalbeheer:
●

Preventie

●

hergebruik grondstoffen en materialen (recycling)

●

Andere nuttige toepassing (zoals energieterugwinning en
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veilige verwerking)
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Wat is adequaat afvalbeheer?
Service

Schone straat

Kwaliteit dienstverlening

Geen afval op straat

Meerdimensionale



Meer preventie en scheiding van
grondstoffen
…. leidt tot lagere kosten



Integrale aanpak: structuur,
acceptatiebeleid, communicatie, etc.



Lange planhorizon noodzakelijk

en samenhangende
doelstellingen

Kosten

Milieu

Doelmatigheid

Afvalpreventie
Afvalscheiding
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Afvalbeheer is meer dan inzamelen alleen!!!
5 Handhaven
• Toezicht en controle
• Repressie, beboeten

4 Communicatie

6 Registreren / monitoren

• Marketing
• Voorlichting

• Afvalregistratie
• Management-/beleidsinformatie
• Inning / perceptie

Toezicht
uitvoering
Burger
(ontdoener)

inzamelen

Overslag
en transport

Materiaal en
prod. hergebruik

Energie uit
afval

3
1

Acceptatiebeleid
• Tarievenbeleid (gratis/betaald)
• Beschikbaarheidbeleid

2
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Inrichting inzamelstructuur

Doelstellingen / afvalbeheerbeleid
• LAP II (preventie, hergebruik)
• Eigen door gemeente gestelde
doelen

• Haal- en brengfaciliteiten
• Containermanagement

Integrale aanpak: de knoppen waar je (samen) aan kunt draaien

Kansen, mogelijkheden en perspectieven

Februari 2013

6

© IPR Normag

●

75% van restafval zijn grondstoffen (150 kg per inwoner per jaar)

●

Grondstoffen hebben vaak positieve waarde

●

Investeringsruimte voor bereiken beleidsdoel circa € 10 miljoen per jaar

Naar een afvalloos Twente
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●

Van beeldspraak: helemaal geen afval meer …..

●

…. naar een reëel perspectief:
●

Bij maximale afvalscheiding huidige grondstoffen uit
restafval

●

Scheidingspercentage 90% (50 kg restafval per inwoner).

●

Scheidingspercentage anno nu 53%



Goede voorbeelden? Onze buurlanden zoals Vlaanderen



Onderzoek brengt scenario’s in beeld die kunnen
bijdragen aan het realiseren van dit wenkend perspectief

Verkenning van scenario’s
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Optimalisatie huidige structuur/inrichting



Serviceprikkel (positief of negatief, technisch / infrastructuur), bijvoorbeeld:


Grondstoffenton (recyclebare grondstoffen in één container ophalen aan huis)



Omgekeerd inzamelen (aparte containers voor grondstoffen aan huis ophalen)



Prijsprikkel (positief of negatief)



Milieustraten, milieu-eilandjes, en na-sorteren grof
huishoudelijk afval



Nascheiding (betreft het residu na het gescheiden inzamelen van grondstoffen)



Overige kansen en mogelijkheden (textiel, gft hoogbouw, kringloopwinkel)

Bespreking van kansen en mogelijkheden
●

●
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Afstemming rond het inrichten van het afvalbeheer
●

Gezamenlijk te behalen ambities

●

Keuzes in het afvalbeheerbeleid, afstemming?

Samenwerking bij het uitvoeren van afvalbeheer:
●

Bij het inzamelen van afval- c.q. grondstoffen

●

Bij het (doen) sorteren, recyclen, be- en verwerken

●

Bij het ‘verleiden’ van inwoners tot gewenst aanbiedgedrag
(communicatie, handhaving, monitoren, et cetera)

Symposium “Naar een afvalloos Twente in 2030”
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Symposium op 4 april


Raadsdelen, wethouders, ambtenaren



Presentatie van de uitkomsten



Bespreking van kansen, mogelijkheden, perspectieven.
Mogelijke scenario’s.



Gezamenlijke ambitie?



Periode na het congres: rekening houdend met de eigen
autonomie.



Uitkomsten symposium: input voor behandeling in uw gemeente



Procesregie is van belang: besprekingen in, en keuzen door
gemeenten optimaal op elkaar aansluiten.

