Resultaten

proef restafval inzameling
in Dragonder

Resultaten proeven afvalinzameling Dragonder
In uw wijk is er eind september 2013 een proef gestart om meer grondstoffen en minder
restafval in te zamelen. Officieel loopt de proef door totdat de gemeenteraad een besluit
heeft genomen (februari 2015). Voor deze besluitvorming worden de resultaten en ervaringen van bewoners gebruikt over één jaar (september 2013 - september 2014).

In Veenendaal hebben er twee proeven
plaats gevonden. De resultaten en ervaringen van deze proeven worden meegenomen in de besluitvorming. Deze resultaten
en ervaringen delen we graag met u.

Twee proeven Veenendaal
1. Diftar: betalen per restafvalaanbieding
2. Verlaging frequentie restafval: naar eens per 3-4 weken
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1. Afvalscheidingspercentage
In dit overzicht ziet u met hoeveel procent de hoeveelheid afval is gestegen of
gedaald

hoeveelheden afval
diftar

freq. 1x 3 wk

freq. 1x 4 wk

-29%

-26%

-34%

gft

+16%

+23%

+38%

papier

+29%

+17%

+28%

plastic

+55%

+55%

+55%

overig

+12%

+6%

+2%

diftar

freq. 1x 3 wk

freq. 1x 4 wk

voor proef

62%

62%

62%

tijdens proef

70%

71%

73%

restafval

afvalscheiding totaal

2. Resultaat ingezamelde grondstoffen
Er is niet alleen méér afval gescheiden. Het
gescheiden afval is van goede kwaliteit.
Het ingezamelde gft en oud papier bevat
zelfs minder vervuiling dan voor de proef.
De plastic herozak bevat relatief veel

plastic producten. Deze horen niet in de
plastic hero zak, die is alleen voor plastic
verpakkingsmateriaal. U kunt het overige
plastic afgeven bij het afvalbrengstation
voor recycling.

3. Kwaliteit openbare ruimte
Tijdens de proeven hebben we gekeken of
er meer dumpingen van afval/zwerfafval
waren dan voor de proef. De resultaten
ziet u hiernaast. Uit de schouw van de
gemeente, de klankbordgroepen van bewoners en de bewonersenquête kwamen geen
bijzonderheden.

Meldingen openbare ruimte
(dump afval) per 1.000 huishoudens
Veenendaal gemiddeld

9

Diftarwijk

6

Frequentiewijk

17

4. Financiële analyse
Alle proeven leiden bij invoering in de hele
gemeente tot kostenverlaging, variërend
van 270.000 tot 395.000 euro per jaar.
Deze kostenverlaging wordt bij invoering
doorberekend in de afvalstoffenheffing.

Diftarwijk
• Tijdens de proef gold een kortingsregeling voor grote gezinnen en bewoners
met medische indicatie
• Laagbouw 61,5% is goedkoper uit,
gemiddeld €31,19
• Laagbouw 38,5% is duurder uit,
gemiddeld € 36,91
• Hoogbouw 48% is goedkoper uit
gemiddeld €28,33
• Hoogbouw 52% is duurder uit
gemiddeld €28,69
• Gemiddeld aantal aanbiedingen
laagbouw 13,6 per jaar, hoogbouw 50
stortingen per jaar van 60 liter.

5. Mening inwoners
Voor en na de proef is er door onderzoeksbureau Marintel een enquête gehouden.
Hieronder vindt u rapportcijfers die de

inwoners hebben gegeven. Het uitgebreide
rapport vindt u op de ACV site: www.acvgroep.nl/veenendaal/proefdragonder.

Rapportcijfer voor tevredenheid afvalinzameling
Voor de proef

De proef

Diftar Hoogbouw

7,7

7,1

Diftar Laagbouw

7,7

7,5

Frequentieverlaging

7,7

6,4

Diftar hoogbouw: eerst 3% , nu 7% onvoldoendes
Diftar laagbouw: eerst 2% nu 5% onvoldoendes
Frequentiewijk: eerst 1% nu 28% onvoldoendes

6. Actuele ontwikkelingen
In de ‘afvalwereld’ zijn er allerlei ontwikkelingen gaande. Bij de besluitvorming
spelen deze ontwikkelingen zeker een rol.
• De landelijke doelstelling voor afvalscheiding is niet langer 65%, maar 75%
in 2020.
• Samen met 3 andere ‘ACV-gemeenten’
werken we aan één afvalbeleid dat moet
zorgen voor nog meer efficiency en dus
lagere kosten voor u als bewoner.
• Een landelijk ontwikkeling is dat bij het

plastic afval (P) ook metalen verpakkingen (M), en drankenkartons (D)
ingezameld kan worden (PMD inzameling). Daarnaast is het mogelijk dat het
statiegeld op grote PET-flessen wordt
afgeschaft en dat betekent dat deze
flessen ook bij plastic afval aangeboden
mogen worden. De huidige plastic hero
zak is voor PMD inzameling ongeschikt.
• Via de enquête hebben we aan inwoners gevraagd naar de wensen omtrent
plastic inzameling. Op de volgende
pagina staat het resultaat.

Wensen frequentiewijk kunststofverpakkingsmateriaal (KVM)
Hebt u wensen voor de inzameling van plastic verpakkingsafval?
Geen wensen

                    37 %

Extra 4e container KVM

41 %

Omgekeerd inzamelen

10 %

Anders

19 %

Wensen Diftarwijk KVM
Hebt u wensen voor de inzameling van plastic verpakkingsafval?
Geen wensen

                          49 %

Extra 4e container KVM

40 %

Omgekeerd inzamelen

7%

Anders

7%

7. Besluitvorming
Het college van B&W heeft op 13 januari
besloten het volgende aan de raad voor te
leggen:
• invoering van diftar op basis van het
volume -frequentie systeem (dat is net als
in de diftar-proef in Dragonder-noord
dus betalen per aanbieding)
• invoering van de 4e kliko voor de gemengde inzameling van plastic, blik en
drankenkartons. Deze worden vervolgens bij de sorteerder gescheiden en
daarna hergebruikt.
• bewoners van een klein perceel (150
m² of kleiner) kunnen kiezen om de
grijze kliko in te leveren en het restafval
weg te brengen naar een bestaande
ondergrondse verzamelcontainer in de
omgeving.

Deze keuze is gebaseerd op de resultaten
van de pilots, maar daarnaast op nieuwe
ontwikkelingen rond de plasticinzameling
(de mogelijkheid om bij onze sorteerder
plastic gemengd met blik en drankenkartons voor recycling aan te leveren). Ook
het zwerfvuil dat ontstaat door de Plastic
Hero zakken en het feit dat veel bewoners
in de enquête hebben aangegeven graag
een extra kliko te willen voor het plastic
afval, hebben een rol gespeeld. Op 19
februari neemt de raad waarschijnlijk een
besluit.

Meer informatie
w www.acv-groep.nl/veenendaal
t (0318) 648 160
e dragonder@acv-groep.nl

