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Beste leden en duoburgerleden van de gemeenteraad,
In de commissie Stad en Ruimte van woensdag 21 februari 2018 is aan u toegezegd de openstaande vragen met
betrekking tot U17-018390 “Tussentijdse evaluatie huis aan huis inzameling plastic verpakkingsmateriaal (inclusief
evaluatie)" schríftelijk te beantwoorden.
Graag beantwoorden wij hieronder uw vragen als volgt.
Vragen
CDA: Kan er een nacalculatie plaatsvinden op de kosten die Saver ons in rekening brengt m.b.t. inzamel kosten?
Antwoord: Zoals andere bedrijven hanteert Saver een kostprijsmodel dat is gebaseerd op kostencalculaties die, in dit
geval, zijn gebaseerd op ervaringen binnen andere Saver-gemeenten.(in dit geval Roosendaal en Halderberge).
Jaarlijks wordt het kostprijsmodel geactualiseerd op basis van nacalculatie (werkelijke kosten) en worden nieuwe
tarieven door de aandeelhoudersvergadering vastgesteld.
VVD: Als we er mee stoppen, welke volumes worden dan aangeboden aan afval?
Antwoord: De kunststofinzameling werkt niet met volumes maar met tonnages. Van maart t/m december 2017 is huisaan-huis 287 ton plastic opgehaald. Via de brengvoorzieningen is in 2017 765 ton opgehaald.
Brenglocaties
2016
769 ton

Brenglocaties
2017
765 ton

Huis-aan-huis
2016
--

Huis-aan-huis
2017
287 ton

Huis-aan-Huis
2018
32 ton (jan)

In januari 2018 is huis aan huis 32 ton plastic opgehaald. Gemiddeld over de proefperiode in 2017 is maandelijks 28,7
ton ingezameld (287 ton in 10 maanden). Tijdens de commissievergadering werd gesteld dat sinds de publicatie in
BNDeStem waarbij is aangegeven dat de doelstellingen van de proef niet zijn gehaald, of, zoals door BNDeStem
geschreven 'de proef is mislukt’, mensen hun kunststof weer bij het restafval gooien. Uit de cijfers van januari 2018
blijkt dat dit niet het geval is.
De veronderstelling van het CDA dat het bericht in BNDeStem heeft geleid tot 750Zo afname van aanbod van zakken
klopt dus niet.
Daarnaast zagen we bij het restafval in 2017 een daling van 213 ton t.o.v. het jaar 2016. Dit komt redelijk overeen met
de toename van plastic via huis-aan-huis inzameling.

Als we het financiële resultaat over de hele looptijd van de proef (1 jaar) doorberekenen, betekent dit:
Kosten huis aan huis inzameling plastic:
(mrt ‘17- feb ‘18)
1) Saver (inzamelkosten per aansluiting):
29.566 aansl xš 0,70 x 12 mnd s
ê 248.354
2) Saver (verstrekking zakken)
29.566 aansl xë 0,25 x 12 mnd ^
Ç. 88.698
3) Saver (kosten overslag, sortering, vermarkting):
350 ton (*) x î 275,00 r
f 96.250
4)

Vermeden verwerkingkosten restafval:

350 ton x C 60,87 =

Totale lasten over 12 maanden
Baten huis aan huis inzameling plastic:.
1.) Nedvang/Afvalfonds:

-I- 6 21.304
C 411.998

350 ton x C 567,00 =

Resultaat huis aan huis inzameling kunststof (obv 12 mnd):

i. 198.450
-I- ê 213.548

Omgerekend per aansluiting/huishouden zou het continueren van de huidige manier van inzamelen
van plastic aan huis met zakken ruim
per aansluiting/huishouden kosten.
BSD: Zou nascheiding hetzelfde milieueffect kunnen hebben?
Antwoord: Nascheiding zal op termijn, naar verwachting, een wellicht groter milieueffect kunnen hebben. Thans is de
capaciteit voor nascheidingsinstallaties beperkt en concentreert zich rond de verwerkingsinstallatie van Wijster (Noord
Nederland). Daarmee is nascheiding voor ons momenteel geen optie, maar dat zal in de toekomst ongetwijfeld een
optie worden naast de meest effectieve manier van bronscheiding.
PVDA: Waar zit het verschil in dat de plastic inzameling in Roosendaal beter loopt?
Antwoord: De huis-aan-huis inzameling in Roosendaal en de huis-aan-huis inzameling in Bergen op Zoom zijn identiek.
Daarbij hebben wij aanzienlijk intensiever gecommuniceerd voorde plasticinzameling. De “afvalcultuur” in onze
buurgemeente vertoont over de volle breedte al meerjarig betere scheidingsresultaten. Roosendaal was later met de
invoering van Diftar. Dit moment viel nagenoeg gelijk met de effectuering van de landelijke afspraken over
vergoedingen voor de inzameling van plastic. Het inzamelen van plastic leidt tot minder volume in het restafval in de
minicontainer. Dit gekoppeld aan het moment van de invoering van Diftar in de gemeente Roosendaal heeft wellicht
geleid tot een hogere mate van bewustwording.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Ing. P.A.C. Bogers,
bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277699.
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