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Prestaties Gemeentelijk Afvalbedrijf 2017
Prestaties Afvalbedrijf
Hierbij treft u de prestaties aan van het afvalbedrijf gemeente Hellendoorn in relatie tot de gestelde
doelstellingen in de “Toekomstvisie Hellendoorns Afvalbeleid” en de regionale beleidsvisie “Naar een
Afvalloos Twente”. In de prestaties zijn ook de financiële resultaten weergegeven en tevens is een
prognose opgenomen naar de komende jaren(zie bijlage I). De conclusie is dat de prestaties voor dit jaar
overeenstemmen met de verwachtingen met uitzondering van de PMD-inzameling. De opbrengsten van
PMD zijn veel hoger uitgevallen dat verwacht.
In 2017 werd er nog 144 kg restafval per inwoner geproduceerd, een hoeveelheid die in 2030 naar 50 kg
per inwoner moet zijn teruggebracht. Daarvoor is een trendbreuk noodzakelijk, met maatregelen die tot
effect hebben dat er veel meer afval gescheiden wordt ingezameld en het restafval sterk doet afnemen.
De invoering van de PMD-container heeft er ook voor gezorgd dat de inwoners veel bewuster bezig zijn
met afvalscheiding en daarmee zijn de scheidingsresultaten ook bij andere afvalstromen omhoog gegaan.
De verminderde “service” op het restafval (elke vier weken) in 2017 is zonder problemen door de inwoners
geaccepteerd. De meeste inwoners hebben ervaren dat door het gebruik van de PMD-container het
volume in de restcontainer geminimaliseerd is. Een verlaagde inzamelfrequentie sluit dan goed aan bij een
verminderd aanbod.
In 2018 gaan we verdere stappen zetten om vooral het aandeel GFT in het restafval te minimaliseren.
In onderstaande grafiek en tabel zijn de
hoeveelheden huishoudelijk afval geëxtrapoleerd
over het jaar 2017 in tonnen en kg per inwoner. In
bijlage I zijn de financiële resultaten weergegeven.
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De prestaties van het afvalbedrijf zijn op een
drietal onderdelen nader uitgewerkt.
1.
Inzameling OPK met (mini)containers.
Beleid
De inzameling van het oud papier en karton
(OPK) met de papiercontainer blijft een groot
succes. Het merendeel van de inwoners doet
mee. De ingezamelde hoeveelheden OPK
stabiliseert de laatste jaren, maar de
sorteerproeven tonen aan dat er slechts een
geringe hoeveelheid OPK in het restafval
aanwezig is. Dat betekent dat het grootste deel
van het aanwezige oud papier via de
papiercontainers wordt ingezameld. Het huidige
beleid voor OPK wordt doorgezet.
Financieel
Het financiële plaatje in 2017 is in overeenstemming met de verwachting. De inzamelkosten van de OPKcontainer zijn ca. € 90.000,-,, de transportkosten ca. € 12.500,- en de vergoeding aan de
duurzaamheidsambassadeurs à € 57.380- is totaal € 159.880,-.
De inkomsten van 2092 ton OPK à € 75,-(normbedrag) zijn € 156.900,-.
De werkelijke vergoeding voor OPK in 2017 begeeft zich echter in een opwaartse lijn (jan. € 101; aug. €
115), waarmee naar verwachting de gemiddelde prijs voor 2016 uitkomt op € 107,-. Dat betekent dat de
opbrengsten voor 2017 uitkomen op ca. € 223.843,-. Het financiële resultaat ligt veel hoger dan verwacht.
Om de kosten laag te houden is bewust gekozen voor één containermaat (240 liter) en een
inzamelfrequentie van een keer per zes weken.
2.
Inzameling van verpakkingsmateriaal.
Beleid
De voorbereidingen op de invoering van de verpakkingen (PMD)container zijn eind 2016 gestart. In januari
2017 heeft de daadwerkelijke uitrol plaats gevonden. Uiteindelijk heeft ruim 95% van de inwoners gekozen
voor een minicontainer. De deelname is daarmee veel hoger uitgevallen dan verwacht (ruim 80%).
Daarnaast is de brengvoorziening (nabij supermarkten) in stand gehouden om met name de bewoners van
de hoogbouw en kleinbehuisden toch in de gelegenheid te stellen om het verpakkingsmateriaal apart in te
leveren. Naast het huidige plastic verpakkingsmateriaal zamelen we dan ook drankkartons en metalen
verpakkingen in. Volgens prognoses kunnen we de hoeveelheid verpakkingsmateriaal daarmee verhogen
van 264 ton KVM naar 864 ton PMD. Na 9 maanden blijkt de opbrengst nog hoger te liggen. Naar
verwachting zamelen we dit jaar ca. 1047 ton PMD in. Dat betekent een hoeveelheid van 29 kg per
inwoner. Dit is een geweldig resultaat en overtreft de verwachtingen. Bijkomend effect is dat de inwoners
ook andere afvalstromen beter zijn gaan scheiden. De hoeveelheid restafval is sterker afgenomen (1361
ton) dan de toename van de PMD (1047 ton) en ook de hoeveelheid GFT is toegenomen (350 ton).
Financieel
Door uitbreiding van taken in de PMD-inzameling gaan de inkomsten, maar ook de kosten flink omhoog
t.o.v. de huidige inzameling. Daar komt bij dat de vergoedingen, uitbetaald door de producenten (Nedvang)
voor de inzameling van PMD, naar beneden bijgesteld worden.
In de nieuwe regionale aanbesteding voor sortering en verwerking van PMD (2017 t/m 2018) zijn de
kosten voor het sorteren van PMD fors hoger uitgevallen. Het tarief voor 2017 is aangepast van € 51,60
naar €184 per ton voor sortering van kunststof (bij een rendement van75% is dit een tarief van € 138 per
ingezamelde ton). Dit is bijna een verviervoudiging. Overslag en transport is verhoogd naar € 45 per ton.
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3.
Inzameling GFT
Beleid
In de restcontainer is nog een aandeel GFT van 34,2% binnen de bebouwde kom en 38,4% in het
buitengebied. Bij een sub-analyse van dit GFT-afval blijkt resp. 2,5% tuinafval te zijn en 31,7% etensresten
(bebouwde kom) en 17 % tuinafval en 21,4% etensresten in het buitengebied. Bijna eenderde van de
inhoud van de restcontainer is dus GFT en daarvan is een groot gedeelte etensresten. Het vermijden van
GFT in het restafval zou een grote bijdrage leveren in de doelstelling van 50 kg restafval in 2030. Dit komt
overeen met ca. 93 kg restafval per inwoner. Daarmee wordt het tussendoel van slechts 100 kg restafval in
2020 bereikt en zetten we een grote stap naar het einddoel: 50 kg restafval per inwoner in 2030.
De inzet op beperking van het GFT in het restafval zal daarom de komende jaren de maximale aandacht
krijgen om de (tussen)doelstelling te halen. In 2018 zullen we met nadere voorstellen komen om de
reductie van het GFT-afval in het restafval te bewerkstelligen.

Sorteerproeven 2017: componenten in het restafval
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Financieel
Geen GFT meer in het restafval betekent en aanzienlijke besparing op de verwerkingskosten. Het
prijsverschil tussen verwerking van restafval en GFT-afval is € 42,00 (prijspeil 2018). Dus bij 1854 ton GFT
is dit een voordeel van € 77.868,- op de huidige verwerkingstarieven.
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