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VOORWOORD 

Voor U ligt het eindverslag van het afstudeer-onderzoek dat ik ter af
ronding van mijn studie aan de afdeling der Bedrijfskunde\van de Tech
nische Hogeschool te Eindhoven heb verricht. De opdrachtgever voor dit 
onderzoek is het 'vláste r.lanagéïiiënt Project" I eeîi. ~Öndê"Yzoek-sprogramma - : 
op het gebied- VM afvalstoffen, dat -i5'"6P9ezet dodl( de provincié van -_ 
Noord-Brabant én- dat valt onder het ~ë'iliienwerkingsG>rgaan KHT-THE. 

Het onderwerp van dit onderzoek is het ontwerpen van een model van een 
informatiesysteem dat voor ~e provinciale overheid kan dienen als een 
ondersteuning bij het verkrijgen van een beter inzicht in de aard en 
omvang van verschillende afvalstromen in Noord-Brabant. 

Met de (gedeeltelijke) inwerkingtreding van de Afvalstoffenwet in 1979 
werd de provinciale overheid o.a. de verplichting opgelegd om plannen 
vast te stellen omtrent de verwijdering van een aantal categoriën af
valstoffen. Voor het vaststellen van deze zogeheten Provinciale Afval
stoffen Plannen zijn gedetailleerde gegevens nodig omtrent de hoeveel
heden, samenstelling en herkomst van de afvalstoffen die verwijderd 
worden. Het te ontwerpen informatiesysteem dient deze gegevens te kun
nen leveren. 

In het afgelopen jaar heb JLk, met raad en daad bijgestaan door de bege
leidingscommissie, een aanzet gegeven tot een model van een info~atie
systeem dat aan de bovenstaande informatiebehoefte kan voldoen. H~t on
derzoek wijst o.a. uit dat voor de realisering van een dergelijk ~nfor-

( 

rnatiesysteem nog nader onderzoek en overleg tus.sen de betrokken organi-
saties vereist is. 

Tenslotte wil ik degenen bedanken die bij de totstandkoming van dit 
verslag en de vormgeving van het onderzoek hebben bijgedragen.v90r 
de grote belangstelling en inzet die zij hebben gegeven, In het bij
zonder geldt dit voor de leden van de begeleidingscommissie, degenen 
die mij behulpzaam zijn geweest tijdens de interviews én zij die mij 
tijdens de 'tussenuurtjes' hebben opgevangen. 

Piet Evers, 

Eindhoven, april 1985 



SAMENVATI'ING: 

Ter ondersteuning van het provinciale (en landelijke) afvalstoffenbeleid 
dient men over gegevens te beschikken met betrekking tot de stand van · 
zaken en de te verwachten ontwikkelingen in .de .afv.alstoffenverwijdering. 
De provinciale afvalstoffen plannen zoals die voor een aantal categoriën 
afvalstoffen zijn opgesteld tonen aan dat èr per provincie weinig gede
tailleerde gegevens voorhanden zijn over de betreffende afvalstoffen- . 
stromen (hoeveelheden, samenstelling, herkomst, bestemming), zodat te
vens op landelijk niveau deze benodigde gegevens niet in voldoende mate 
beschikbaar zijn. In de laatste jaren is getracht de hiaten in de gege
vens op te vullen door verschillende inventariserende studies uit te 
voeren (b.v. CBS: bedrijven-enquête, I.V.A.: vogelvluchtverkenningen, 
WMP: bouw- en sloopafval/BedrijfsafvaLin het Stadsgewest Tilburg e.d.). 
Afgezien van het feit dat deze studies moment-opnames zijn terwijl de 
beleidsinstanties continu over geactualiseerde gegevens willen beschik
ken, vormt de onderlinge vergelijkbaarheid van deze studies een probleem 
bij de ondersteuning van het afvalstoffenbeleid. Er bestaat behoefte aan 
een geïntegreerd meetsysteem waarmee de aard en de omvang van verschil
lende afvalstoffenstromen continu gevolgd kan worden. 

Bovenstaande heeft er o.a. toe geleid dat de landelijke overheid een 
studie heeft laten verrichten naar een informatiemodel voor de registra
tie van afvalstoffen bij verwerkingsinrichtingen waaruit gegevens over 
de huidige en te verwachten verwijdering van afvalstoffen zichtbaar ge
maakt kunnen worden, zowel per inrichting als op grotere schaal (regio
naal, provinciaal en landelijk). In aansluiting daarop heeft de provin
cie Noord-Brabant aan het 'Waste Management Project' de opdracht ver
leend om een onderzoek te gaan verrichten naar een model voor een 'Pro
vinciaal Informatiesysteem Afvalstoffen' waarmee op provinciaal niveau 
inzicht kan worden verkregen in de aard en omvang van verschillende af
valstromen in Noord-Brabant. Dit onderzoek kan gezien worden als een 
pilot-study in Noord-Brabant, mede onder begeleiding van het VROM en de 
provinciale overheid van Noord-Brabant, van een informatiesysteem dat de , 
gewenste gegevens op regionaal, provinciaal en landelijk niveau kan ver- f 
strekken (referentiemodel). 

In de voorschriften als gevolg van de Afvalstoffenwet kunnen aan iedere 
verwerkingsinrichting, die vergunning-plichtig is, regels gesteld worden 
inzake de te voeren registratie van de verwerkte afvalstoffen (Afval- ~ 

stoffenwet art. 41). Hiermee heeft de provinciale overheid een instru
mentarium ter beschikking gekregen op basis waarvan zij, door middel van 
het verbinden van voorwaarden aan de vergunningen in het kader van de 
Afvalstoffenwet, eisen kan.stellen met betrekking tot de te registreren 
gegevens bij deze verwerkingsinrichtingen. Het onderzoek naar een pro
vinciaal informatiesysteem afvalstoffen in Noord-Brabant (ISA Noord-Bra
bant) beoogt een aanzet te geven tot het bepalen van deze te registreren 
gegevens en een structuur aan te dragen waarmee zij bewerkt kunnen wor
den tot een zodanige vorm dat de beleidsinstanties (m.n. de :provinciale 
overheid) ze kunnen gebruiken ter ondersteuning van het afvalstoffenbe
leid. 

Bij het ontwerpproces van informatiesystemen .worden in het algemeen een 



aantal aspecten onderscheiden die ieder in aparte ontwerpmodellen zijn 
opgenomen (de 'Modellencyclus' van het -ontwerpen van informatiesystemen). 
Dit onderzoek belicht een tweetal modellen uit de modellencyclus: 
- het systelogisch model; in dit model wordt een systeembeschrijving van 

de omgeving gegeven waarbinnen het te ontwerpen'informatiesysteem 
dient te gaan functioneren. Het verband dat bestaat tussen de taken 
en beslissingen van de gebruikers van het informatiesysteem én de 
benodigde informatie komt aan de orde (informatiebehoefte-analyse) • 

- het infologisch model; in dit model komt aan de orde welke gegevens 
nodig zijn om aan de gestelde informatiebehoefte uit het systelo
gisch model te kunnen voldoen en wat de onderlinge samenhang tussen 
de gegevens is (gegevensanalyse) • 

Aangezien deze beide modellen betrekking hebben op de soort gegevens die 
geregistreerd dienen te worden en niet hóe dat dient te gebeuren, doen 
zij geen uitspraken over de (technische) middelen die benodigd zijn voor 
de registratie van de betreffende gegevens (bestandsorganisatie, appara
tuur e.d.). 

De methode die bij de uitvoering van dit onderzoek gehanteerd is, is in 
ontwikkeling bij de vakgroep BISA (Bestuurlijke InformatieSystemen en 
Automatisering) van de afdeling Bedrijfskunde aan de TH Eindhoven. Deze 
methode (de 'Modulaire Decomeositie' van conceptuele gegevensstructuren) 
maakt het mogelijk om het infologisch modeL op te delen (decompositie) 
in onafhankelijk van elkaar te begrijpen delen (modules) die aansluiten 
bij de uit te voeren activiteiten van de gebruikers van het informatie
systeem. Bovendien is het met deze methode mogelijk .. om verschillende 
visies op een activiteit weer te geven en conceptuele oplossingsmoge- · 
lijkheden aan te dragen om met die verschillende visies l uit de voeten te 
kunnen. Zo'n instrument is voor het ontwerpen van het ISA Noord-Brabant 
een noodzakelijkheid omdat in de afvalstoffen-wereld niet de mogelijk~ 
heid bestaat (resp. bij .de bestuurlijke organisaties niet de bevoegdheid 
aanwezig is) om een bepaalde visie op te leggen aan de uitvoerende orga
nisaties met betrekking tot de registratie omtrent de afvalstoffen. De 
provinciale overheid kan, door middel van het verlenen van de vergun
ningen, wel ongewenste ontwikkelingen tegenhouden maar kan slechts ge
deeltelijke invulling geven aan de registratie bij de diverse uitvoeren
de organisaties. 

Dit onderzoek naar een gegevensmodel van het ISA Naórd-Brabant .geeft aan 
welke gegevens, en in welk onderling verband, geregistreerd dienen te 
worden opdat de bestuurlijke organisaties (m.n. de provinciale overheid) \ 
de benodigde informatie kan verkrijgen. Naast deze 'gewenste situatie' 
wordt de 'feitelijke situatie' gepresenteerd met betrekking tot de re
gistratie van de afvalstoffen bij de uitvoerende organisaties. De discre
panties die tussen deze beide situaties bestaan als gevolg van de ver
schillende visies van de betrokken organisaties met bterekking tot de te 
registreren gegevens (resp. de verschillende informatiebehoeften) worden 
geanalyseerd en in de vorm~an conclusies en aanbevelingen geformuleerd 
voor de betreffende organisaties. 

Conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek: 

1) Om inzicht te kunnen verkrijgen in de aard van de afvalstromen di~t, -
met name voor de categorie bedrijfsafvalstoffen, de afvalstoffen inde-



ling gebaseerd te z~Jn op zowél de soort als de aard van de afvalstof
fen. Het zijn immers de componenten waaruit de afvalstoffen zijn samen
gesteld die de hergebruiksmogelijkheden van die afvalstoffen bepalen. 

2) Gezien de gehanteerde inzamel- en transportmethoden is het in een aantal 
gevallen niet meer mogelijk om de herkomst van afvalstoff~ ·per maau,~· ~~t~;: 
schappelijke activiteit te achterhalen~ Dit geldt met name voor de .. b~.:
drijfsafvalstoffen die in routes worden ingezameld. ~·ne inzameldiensten 
(zowel particulier als gemeentelijk) zouden door middel van b.v. het 

koppelen van S.B.I.-codes aan het klantenbestand deze gegevens wel bo
ven tafel kunnen krijgen met betrekking tot de hoeveelheden aangeboden 
(resp. ingezamelde) afvalstoffen. Aanvullend (landelijk) onderzoek zou 
gegevens kunnen opleveren met betrekking tot de (gemmiddelde) samenstel
ling ervan (vgl. de sorteerproeven van het R.I.V.M./L.A.E • . van de huis~ 
houdelijke afvalstoffen). 

3) Degegevens met betrekking tot de bouw- en sloopafvalstromen zouden, als 
voortzetting van het inventariserend onderzoek van het WMP, via de ge
meenten verstrekt kunnen worden aan de provinciale overheid. Door middel 
van het stellen van registratie-voorwaarden bij het afgeven van bouw- en 
sloopvergUnningen met betrekking tot de vrijkomende hoeveelheden, samen
stelling en bestemming van .. de afvalstoffen zouden de gemeenten deze ge
gevens ter beschikking kunnen krijgen. 

4) De gegevens met betrekking tot de gescheiden inzameling van huishoude~ 
lijke afvalstoffen zouden de gemeenten, analoog aan conclusie 3, door 
middel van het; ·stellen van voorwaarden aan de inzameling van deze compo-; 
nenten beschikbaar kunnen krijgen en kunnen verstrekken aan de provin~- - , 
ciale overheid (resp. aan het samenwerkingsgebied) • 

5) De bewaking van de geweigerde aanbiedingen bij de verwerkingsinrichting
en is niet mogelijk vanwege het feit dat de verwerkingsinrichtingen hier 
geen registratie van voeren. Voor de centrele op een milieUhygiënische 
verwijdering van afvalstoffen is' ~met name deze groep van aanbiedingen 
van belang. De verwerkingsinrichtingen zouden de registratie van deze 
aanbiedingen kunnen toevoegen aan de eigen registratie en die kunnen 
doorgeven aan een controlerende instantie (de provinciale overheid). 

6) Een algemene conclusie die uit dit onderzoek kan worden ge-trokken is dat 
de verschillende visies van de betrokken organisaties zodanig verschil
lÉm dat voor de realisatie van het ISA Noord-Brabant noq het nodige on.::. 
derzoek en overleg tussen de betrokken organisaties nöodzakelijk .. _Is. 

Aanbevelingen voor vervolg-onderzoek: 

In dit onderzoek is een voorlopig globaal systelogisch en infologisch 
model van het ISA Noord-Brabant opgesteld. In deze modellen zijn een 
aantal beperkingen aangebracht met betrekking tot de beschouwde activi
teiten en categoriën afvalstoffen van de afvalstoffenverwijdering. Voor 
de uiteindelijke realisatie van het ISA Noord~Brabant wordt voor ver
volg-onderzoek aanbevolen: 

1) Het completeren van het s ystelogisch en inf ologisch mode l van het ISA 
Noord-Brabant door 
- nadere analyse van de geconstateerde discrepanties tussen de visies 

van de betrokken uitvoerende en besturende organisaties 
- uitbreiding van de modellen naar meerdere categoriën afvalstoffen. 

(m.n. RWZI-slib, ziekenhuisafval, agrar isch afval/mest, autowrakken) 



2) Opstellen van het datalogisch model, waarin met name nadere invulling 
aan de verschillende coderingen wordt geqeven (b.v. de afvalstoffen in
deling) en de configuratie van·het ISA Noord-Brabant wordt uitgewerkt. 

3) Opstellen van het technisch model. Dit aspect zal met name spelen voor 
de apparatuur die bij de provincie aangeschaft. _en opgesteld gaat worden. 
Voor de systemen die bij de verwerkingsinrichtingen opgesteld gaan wor
den kunnen hooguit adviezen gegeven worden, daar de provinciale overheid 
niet de bevoegdheid heeft om voor deze organisaties te bepalen welke ap
paratuur zij dienen aan te schaffen. 

4) Opstellen van de planning van de invoering en het gebruik van }let ISA' 
Noord:...Brabant zowel bij de uitvoerende organisaties als bij de provin~ 
ciale overheid. Een onderdeel hierbij vormt tevens de begeleiding en 
training van de ggbruikers van het informatiesysteem. 

Alhoewel deze aanbevelingen zijn toegespitst op het ISA Noord-Br~ant, 
geldt voor een vervolg-onderzoek dat het ontwerp van een provinciaal 
informatiesysteem afvalstoffen afgestemd dient te zijn voor gebruik op 
landelijk niveau omdat het uiteindelijk mogelijk dient te zijn dat de 
gegevens op landelijke schaal beschikbaar komen en daarvoor de gegevens 
van de provincies vergelijkbaar dienen te zijn. Gezien de start van dit 
onderzoek in Noord-Brabant zou ook het vervolg in deze provincie plaats 
kunnen gaan vinden. 
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1 

1 INLEIDING 

Dit verslag vormt de eind-rapportage van het onderzoek in het kade.r van 
het 'Waste Management Project' naar een model voor een informatiesys
teem waarmee op provinciaal niveau inzicht verkregen kan worden in de 
aard en omvang van verschillende afvalstromen in Noord-Brabant. Het on
derzoek is uitgevoerd als afronding van mijn doctoraal programma Be
drijfskunde bij de vakgroep BISA (Bestuurlijke InformatieSystemen en 
~utomatisering) aan de afdeling Bedrijfskunde van de TechÏÏische Hoge
school Eindhoven. 

Het 'Waste Management Project' (WMP) is een onderzoeksprojecb•.van het 
samenwerkingsorgaan KHT-THE dat, in opdracht van het provinciaal be
stuur van Noord-Brabant, onderzoek verricht op het gebied yan de ver
wijdering van afvalstoffen. Het provinciaal bestuur dient,i volgens de 
Afvalstoffenwet (1979), door o.a. het opstellen van de provinciale af
valstoffen plannen een regionale invulling te geven van het landelijke 
afvalstoffenbeleid. Het WMP dient bouwstenen aan te dragen voor de pro
vinciale afvalstoffen plannen van de tweede planperiode ('87-'91). Mo
menteel wárden de verschillende deel-onderzoeken die in het kader van 
het WMP zijn uitgevoerd afgerond. De resultaten zullen in een eindrap
port ge!ntegreerd worden tot een regionaal plan voor de verwijdering 
van afvalstoffen waar de plannen voor dienen opgesteld te worden, dat 
aan heb·einde van 1985 aan het provinciaal bestuur zal worden overhan
digd. 

Uit verschillende onderzoeken, o.a. van het WMP, blijkt dat er we1.n1.g 
gegevens met betrekking tot de samenstelling en hoeveelheden afvalstof
fen die verwijderd worden beschikbaar zijn.-~-- e.ezste provinciale af-~ 
valstoffèn plàilnén, lb.v~ van Hoord.-Bit:abaht} tonen aan dat ér een· aan-, 
tal hiaten bestaan omtrent gegevens over hoeveelheden afvalstoffen op 
provinciaal eri ~egionaal niveau. Voor de ondersteuning en invulling van 
het provinciaal afvalstoffenbeleid dient men echter wél over deze gege
vens te kunnen beschikken. 

Probleemstelling: 
Ter ondersteuning van het provinciale afvals.toffenbeleid dient de pro
vinciale overheid o.a. over gegevens te hesehikken die inzicht ver
schaffen in de aard en 0mvang·van de verschillende afvalstromen in de 
provincie Noord-Brab.ant. Er bestaat behoefte aan de mogelijkheid om 
afvalstromen (ontstaan, inzameling, verwerken van afvalstoffen) te kun
nen volgen opdat de provinciale overheid de afvalstromen kan gaan stu
ren, zowel naar omvang (beperken van het ontstaan) als naar richting 
(stimuleren van het hergebruik). 

In de voorschriften a.ls gevolg van de Afvalstoffenwet kunnnen àan-iede
re verwerkingsinrichting regel~ worden gesteld omt~rent de te voeren re
gistratie van de afvalstoffen~door de provinciale overheid. Dit onder
zoek presenteert een aan2lettot een model van registratiesystemen bij
de uitvoerende organisaties in de afvalstoffenverwijdering. Door het 
koppelel'l van de gegevens van de verschillende ui tvo_erende organisaties 
kan het gewenste inzi eh t op regionaal en p:r-ovinciaaL niveau verkregen 
worden. 
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Onderzoeksopdracht (bijlage 1): 
Ontwerp een model voor een informatiesysteem waarmee op provinciaal ni
veau inzicht kan worden verkregen in de aard en omvang van verschillen
de afvalstromen in Noord-Brabant, ter ondersteuning van het provinciaal 
afvalstoffenbeleid in het algemeen en het opstellen van het provinciaal 
afvalstoffen plan in het bijzonder. · 

Voor het ontwerpen van informatiesystemen worden een viertal aspectmo
dellen onderscheiden: het systelogisch, infologisch, datalogisch en 
technisch model. Dit onderzoek betreft: 
1) het systelogisch model; waarin vastgesteld wordt voor welke taken en 

beslissingen het informatiesysteem gegevens dient te leveren (in-
formatiebehoefte-analyse), en . 

2) het infologisch model; waarin de benodigde gegevens en de onderlinge 
samenhang bepaald worden o~ aan de gestelde informatiebehoéften te 
kunnen voldoen (gegevens-analyse). 

Het onderzoek kwam mede tot stand door de begeleidingscommissie ervan. 
Deze werd gevormd door dhr. J.P.N. Smit en mevr. M.A. Span (VROM/AST), 
dhr. H.M.J. Bemelmans en dhr. P.P. Grielen (PW/Milieuhygiëne), dhr J.A. 
Mertens (dir. Gemeentereiniging Tilbirg en beheerder van de afvalbegraaf
plaats ' de Spinder'),dhr. A. Biezeen B. vari Weenen (WMP) en door dhr. 
H.J. Pels en J.A.M. Theeuwes (TH E). 

1 • 1 AANPAK VAN HET ONDERZOEK 

De aanpak van dit onderzoek is onder te verdelen in: 

1) Oriëntatiefase: 
- literatuurstudie op het gebied van de afvalstoffenverwijdering in 

het algemeen en het registreren van afvalstoffen in het bijzón
der. 

- locatiebezoeken bij organisat~es die uitvoerénd met de afvalstof-
fenverwijdering bezig zijn. 

Met de verworven kennis en enig zicht op de praktijk van de afval
stoffenverwijdering is een algemeen inzicht in de afvalstoffen-we
reld verkregen. 

2) Opstellen van het systelogisch model: 
- semi-gestructureerde interviews met vertegenwoordigers van uitvoe

rende en besturende organisaties die bij : de ,élfvalstoffenverwij
dering .betrokken .. zijn, . ter .. bepaling van de informatiebehoeften, 
de stand van zaken met betrekking tot de registratie van afval
stoffen, het doel van een provinciaal informatiesysteem en de 
mogelijkheden om gegevens te betrekken van de uitvoerende orga
nisaties. 

- verslaglegging van de resultaten van de gehouden interviews in een 
tussentijdse rapportage vru1 het systelogisch model zoals dat in 
het kader van dit onderzoek van de afvalstoffen-wereld is opge
steld. 
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Met het systelogisch model is het kader bepaald waarbinnen het pro~ 
vinciaal info~tiesysteem afvalstoffen dient te gaan functioneren. 

3) Opstellen van het infologisch model: 
- analyseren van de vastgestelde informatiebehoeften (m~b.v. de Iile

~ode van de modulaire decompositie van gegevensstructuren) 
van de verschillende betrokken organisaties. 

- semi-gestructureerde interviews met vertegenwoordigers van de be
trokken organisaties ter bepaling van de gegevens die nodig 
z~Jn om aan de gestelde informatiebehoeften te kunnen voldoen. 

Met het infologisch model is een aanzet gegeven tot een referentiemo
del voor informatiesystemen die gegevens omtrent de afvalstromen op 
regionaal, provinciaal en eventueel landelijk niveau zichtbaar kunnen 
maken. 

4) Verslaglegging ván het onderzoek. 

1.2 OPZET VAN HET VERSLAG 

Hoofdstuk 2 geeft de afbakeningen weer die in het kader van dit onder
zoek zijn gemaakt voor wat betreft de processen en organisatie van de 
afvalstoffenverwijdering. Dit hoofdstuk bevat de beschrijvingen van de 
activiteiten en organisatie die in dit onderzoek in beschouwing zijn ge
nomen. 

Hoofdstuk 3 is een inleiding op het gebied van het ontwerpen van infor
matiesystemen, toegespitst op systemen die vergelijkbaar zijn met het 
onderwerp van dit onderzoek (beslissingsondersteunende informatiesyste
men. of Decision Support Systems; DSS), én toegespitst op de gehanteerde 
ontwerpmethode (Modulaire Decompositie van gegevensstructuren). 

Hoofdstuk 4 geeft het systelogisch model weer van het provinciaal infor
matiesysteem afvalstoffen, door de informatiebehoeften van de betrokken 
organisaties te presenteren. 

Hoofdstuk 5 vormt de kern van dit verslag, hierin zijn de verschillende 
gegevensmodellen, de resultaten van de gegevens-analyse in het infolo
gisch model, gepresenteerd. 

De conclusies en aanbevelingen (Hoofdstuk 6) zijn geresumeerd per orga
nisatie zoals deze zijn onderscheiden in dit onderzoek. 

Tenslotte zijn de lijst van geraadpleegde literatuur ~n de beide bijla
gen aan het eind van dit verslag opgenomen. 
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2 AFVALSTOFFEN-WERELD 

In dit hoofdstuk zal een beschrijving worden gegeven van de omgeving 
waarin dit onderzoek heeft plaats gevonden. Deze omgeving bestaat uit 
met name (particuliere) organisaties en (overheids)instanties die zich, 
zowel uitvoerend als beleidsmatig, met de afvalstoffenverwijdering bezig 
houden. De Memorie van Toelichting bij de Afvalstoffenwet omschrijft de 
afvalstoffenverwijdering als het inzamelen, vervoeren en verwerken van 
afvalstoffen. In de praktijk worden er tevens de activiteiten onder ver
staan die bij en door de producent van de afvalstoffen met de afvalstof
fen worden uitgevoerd alvorens deze ter inzameling worden aangeboden. 
(Afvalverwijdering: "Het totaal van activiteiten met afvalstoffen vanaf 
het moment van ontstaan tot en met het bereiken van de eindbestemming, 
die men zich ten doel heeft gesteld."; Ontw. NEN 6410) 

Het ligt niét in de bedoeling om hier een uitputtende beschrijving van 
de afvalstoffen-wereld te gaan geven. Dit hoofdstuk is in eerste instan
tie bedoeld om een begripsbepaling aan te reiken van dát gedeelte van de 
afvalstoffen-wereld dat in het kader van dit onderzoek relevant geacht 
kan worden. 

De eerste afbakening in de afvalstoffen-wereld zoals deze in dit onder
zoek bedoeld is ligt in het begrip afvalstoffen gesloten. Dit onderzoek 
betreft afvalstoffen die vallen ondér de Afvalstoffenwet. _In dez~ ,w~t; . 

wordt ech.ter geen definitie gegeven van afvalstoffen, wél worden ' in ae;
~emorie van Toel.icl:rting een aantal catëgoriën.:...a-r~alstoffen -gÈmoemd die · 
onder dè Afvalst6ffertwet 'i!allen. Voor het on1:werpen van -een provinciaal . 
informatiesysteem zijn in het kadèr van dit oridèri-oek de volgende cate;.. 
goriën : meegenomen: - -- . . 

1) Huishoudelijke afvalstoffen (Aw art. 4-16) 
2) Grof huisvuil (AMvB Aw art. 17) 
3) Veegvuil. en marktafval (MvT Aw blz. 32) 
4) Bedrijfsafvalstoffen die tezamen met de verzamelde huishoudelijke af

valstoffen zullen worden verwijderd (Aw art. 25) 
5) Bouw- en sloopafval (AMVB Aw art. 26) 

De tweede afbakening die in het kader van dit onderzoek is gemaakt in de 
afvalstoffen-wereld betreft de beschouwde activiteiten die zich in de 
afvalstoffenverwijdering afspelen. In paragraaf 2.1 zal een overzicht 
worden gegeven van de activiteiten die in dit onderzoek zijn mmegenomen 
voor wat betreft de uitvoering van de afvalstoffenvérwijdering, para
graaf 2.2 zal de beschouwde activiteiten voor de beleidsmatige aspecten 
behandelen. 

Binnen de beschouwde activiteiten is in dit onderzoek nog een derde af
bakening aangebracht voor wat betreft de organisaties die zich met de 
uitvoering van de afvalstoffenverwijdering bezig houden. Gezien het 
streven van de provinciale overheid, de opdrachtgever van dit onderzoek, 
naar regionalisatie van de afvalstoffenverwijdering zijn in dit onder
zoek de regionale verwerkingsinrichtingen en de grotere particuliere en 
gemeentelijke reinigingsdiensten in beschouwing genomen. Organisaties 
die zich met specifieke componenten uit het afvalstoffen-aanbod bezig 
houden (b.v. de glas-, papier- , en schroothandelaren) zijn niet meegeno
men . in dit onderzoek. 
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2.1 HET PROCES VAN DE AFVALSTOFFENVERWIJDERING 

In deze paragraaf zal worden beschreven wat de verschillende activitei
ten zijn die in de regel met de afvalstoffen worden uitgevoerd vanaf de 
inzameling tot en met het bereiken van de definitieve bestemming ervan 
voor zover deze beschouwd zijn in dit onderzoek. Figuur 2.1 geeft de sa
menhang aan tussen de soorten activiteiten. Deze worden ook wel de fasen 
in de afvalstoffenverwijdering genoemd. 

bedrijis
afvalstoffen 

gescheiden 
componenten 

Systeemgrens afval
stoffenverwijdering 

particuliere huishoudens 

huishoudelijke 
afvalstoffen 

inzameling en transpor.t 

verm~ngde 
afvalstoffen 

veiwerking 

vermengde 
afvalstoffen 

secundaire 
grondstoffen componenten residu 

residu 
verwerking. 

FIGUUR 2.1: Samenhang tussen de activiteiten/fasen in de 
afvalstoffenverwijdering 

De beschrijving van de afvalstoffenverwijdering zal gebeuren aan de hand 
van de beschrijving van de activiteiten/fasen zoals deze in de boven
staande figuur zijn gepresenteerd. Gekoppeld aan de samenhang tussen die 
activiteiten/fasen verkrijgt men de afvalstoffenverwijdering zoals die 
in het kader van dit onderzoek is bedoeld. 



7 

Het bedrijfsleven en de partièuliere huishoüdéns zijn de bronnen waar 
de afvalstoffenvrijkomen en tevens de plaatsen waar de afvalstoffen 
ingezameld worden. Het bedrijfsleven dient in een ruime betekenis te.·· 
worden verstaan. Hier vallen niet alleen de industriële bedrijven onder 
maar tevens de (zakelijke) dienstverlening (vgl. de CBS-indeling van 
bedrijven: ~tandaard ~edrijfs!ndeling). Voor de afvalstoffenverwijde
ring is het onderscheid tussen het bedrijfsleven en de particuliere 
huishoudens o.a. van belang vanwege-het feit dat: 

- de Afvalstoffenwet onderscheid maakt tussen huishoudelijke afvalstof
fen en afvalstoffen die afkomstig zijn van bedrijven, 

- de verantwoordelijkheid voor de verwijdering van de huishoudelijke 
afvalstoffen bij de percelen waar deze gereg.eld kunnen ontstaan 
overgedragen is aan de gemeentelijke overheid (Aw art. 3), terwijl 
de bedrijven deze verantwoordelijkheid zelf dragen, én 

- de inzameling van bedrijfsafvalstoffen (vaak) anders georganiseerd is 
dan die van de huishoudelijke afvalstoffen. 

De inzàmeling·en het·tràri.Spört van afvalstoffen is in het kader van dit 
onderzoek het begin van de afvalstoffenverwijdering en bestaat uit het 
inzamelen en transporteren van afvalstoffen voor derden (in het kader 
van het ongeregeld of beroepsgoederen vervoer). Dit impliceert ener
zijds dat het het inzamelen en transporteren van afvalstoffen door ge
meentelijke en particuliere reinigingsdiensten betreft (en dus niet het 
inzamelen en transporteren van afvalstoffen door de producent ervan met 
eigen middelen) en anderzijds dat het transport dat tussen (en in) de 
andere fasen in de afvalstoffenverwijdering optreedt niet onder deze 
activiteit valt (dit wordt beschouwd als een verlengstuk van de betref
fende fase) • 

Het inzamelen van afvalstoffen geschiedt voornamelijk op de volgende 
manieren: 
1) het inzamelen in routes; Bij inzamelpunten waar kleine hoeveelheden 

afvalstoffen vrijkomen (tot ongeveer 5 m3 per week) worden deze pe
riodiek ingezameld (h.v. per perceel waar huishoudelijke afvalstof
fen vrij kunnen komen dient volgens: de Afvalstoffenwet minstens één 
maal per week te worden ingezameld). De afvalstoffen van de inzamel
punten die op een route liggen worden in een wagen geladen en geza
melijk vervoerd. Op deze wijze treedt er extra vermenging op van de 
aangeboden afvalstoffen doordat de aanbiedingen (die mogelijker wijs 
van verschillende samenstelling zijn) tot één pakket worden samenge
bracht in-een wagen voor de verdere verwerking. 

2) net inzamelen op afroep; Bij inzamelpunten waar grotere hoeveelheden 
afvalstoffen vrijkomen staan in het algemeen containers opgesteld 
di.e bij het inzamelen op een containerwagen geladen worden. Deze 
containerwagen wordt direct naar de bestemming gereden, waardoor er 
geen extra vermenging optreedt als gevolg van het samenvoegen van 
verschillendsoortige aanbiedingen. 

Daarnaast zijn er inde -laatste jaren ontwikkelingen gaande met betrek
king tot het·gesèheiden inzàmelen van bepaalde componenten (b.v. glas, 
papier/karton, textiel) uit het afvals·toffen-aan.bod van met name de 
particuliere huishoudens. 

Om te beantwoorden aan een doelmatige en milieuhygiënische afvalstof-
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fenverwijdering streeft de provinci.ale overheid naar het inrichten van 
slechts één of enkele regionale verwerkingsinrichtingen per samenwer
kingsgebied. Het aantal verwerkingsinrichtingen wordt daardoor sterk 
verminderd, met als gevolg dat de, met de afvalstoffen, af ge legde af
standen groter worden. Een aantal reinigingsdiensten en gemeenten zijn 
daarop overgegaan tot het inrichten van zogeheten overslagstations. 
Deze overslagstations vervullen een tweetal functies: 
1) minimaliseren van de transportkosten; De vrijgekomen afvalstoffen 

uit een klein gebied (b.v. een gemeente) worden bij elkaar gebracht 
en overgeladen op grote pers-containerwagens (40 m met een laad.,. · 
vermogen van 15-20 ton) die het totaal vervolgens transporteren 
naar de bestemming. 

2) mogelijke scheiding van afvalstoffen naar componenten die kunnen wor
den hergebruikt, waardoor de hoeveelheid verder te verwerken afval
stoffen verminderd wordt .• 

De tw.eede fase in de afvalstoffenverwijdering di.e is onderscheiden is de 
be- en verwerking van afvalstoffen. Onder het be- en verwerken van af
valstoffen dient dát gedeelte van de afvalstoffenverwijdering te worden 
verstaan waarbij de afvalstoffen geschikt gemaakt en/of getransformeerd 
worden zcxlat ze kunnen worden hergebruikt (regeneratie) en/of definitief 
naar lucht, water en/of bodem kunnen worden verwijderd (Ontw. NEN 6410}. 
Bij de huidige stand van zaken rond de afvalstoffenverwijdering in de 
provincie Noord-Brabant én in het kader van dit onderzoek dient hier met 
name onder verstaan te worden: 

De meèhanis.éhe scheiding van afvalstoffen (Afvalscheidings.installaties 
voor huishoudelijke afvalstoffen en sorteerinrichtingen voor be
drijfsafvalstoffen}; Een belangrijke voorwaarde voor het herge
bruik van afvalstoffen is dat de componenten in een zekere mate 
van zuiverheid uit het afvalstoffen-pakket beschikbaar moeten kun
nen komen. Er zijn een aantal technieken ontwikkeld waarmee deze 
s.cheiding gerealiseerd kan worden (b.v. scheiding van zwaar/licht, 
grof/fijn en ferro/non-ferro) • De componenten die beschikbaar zijn 
voor hergebruik worden opgewerkt (regeneratie} , het residu wordt 
alsnog verder verwijderd (verbranden en/of storten} • 

De derde fas:e in de afvalstoffenverwijdering di.e is. onderscheiden is de 
regeneratie van afvalstoffen. Onder de regeneratie van a;fvalstoffen 
wordt 'netweer op specificatie brengen van afvalstoffen' verstaan. Dit 
houdt in dat de afvalstoffen opni.euw gebruikt of ten nutte gemaakt wor-

. den (opwerken) t.b.v. het 'normale' hedrijfsleven als secundaire grond-= 
stoffen. Indeze fase van de afvalstoffenverwijdering komen de afvalstof
feni-componenten (b .• v. glas, papier/karton, ferro-metalen en het orga
nisch. materiaal) hetzij via de gescheiden inzameling hetzij via de me
chanische scheiding aan de orde. In di.t onderzoek is met name de compos
teer-inri.chting betrokken gew:ees·t in verband met het feit dat in Noord
Brabant de composteer-inrichtingen gekoppeld zi.jn aan de afvalschei
dingsinstallaties. Andere voorheelden van organisaties die zich met de 
regeneratie bezig houden zijn: glasverwerkende bedrijven, papier- en 
schroothandelaren (recuperatiehandel). 

compostering; Onder compostering wordt verstaan het opwerken van makke
lijk afbreekbaar organisch materiaal met behulp van micro-biologi-
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sche processen (aërobe fermentatLe) tot een humus-aChtig produkt: 
compost. Compost kan als bodemverbeteraar gebruikt worden en bezit 
ondermeer de eigenschappen dat het de bodemstructuur verbetert, 
rijk is aan voedingsstöffen (N, P, K, Ca, Mg). en het organisch 
stofgehalte van de bodem verhoogt. Composteer-inrichtingen zijn 
~aak gekoppeld aan scheidingsinstallaties voor huishoudelijke af~ 
valstoffen omdat de fijne (ontijzerde)fractie die uit de schei
dingsinstallatie komt gezien kan worden als de composteerbare 
fractie (organisch materiaal) • 

Als laatste fase in de afvalstoffenverwijdering is dé définitievé ver
Wérking van afvalstoffen te onderscheiden. In deze fase worden de afval
stoffen definitief naar de lucht (d.m.v. de thermische verwerking) en 
naar de bodem (d.m.v. het gecontroleerd storten) verwijderd. 

De thérmiSChé Vérwérking (Afvalverbrandingsinstallaties); In de loop 
~an de jaren is het vinden van een geschikte stortlocatie steeds 
moeilijker geworden. Men ziet dan ook dat in deze gebieden voor de 
definitieve verwerking van de afvalstoffen het verbranden van de 
branélliare afvalstoffen als alternatief gehanteerd wordt. Door het 
verbranden van afvalstoffen komt men tegemoet aan de beperking van 
hoeveelheden te storten materialen omdat er een aanzienlijke volu
me- en gewichtsreductie bereikt wordt. In het geval dat de bij de 
verbranding vrijkomende warmte benut wordt, gehruikt men'de ener
gie-inhoud van de afvalstoffen. Bij het verbrandingsproces ont- -
staan 'een aantal produkten (vliegassen en slakken) die, afhanke~ 
lijk van de mate van verontreiniging, gebruikt kunnen worden als 
toeslagmaterialen bij de cement- en asfaltbereiding en in ongebon
den vorm als funderingsmateriaal. De rookgassen die bij de ver
branding ontstaan, en schadelijke elementen bevatten, kunnen met 
behulp van rookgasreinigingsfilters gezuiverd worden. 

Het gecontroléérd storten (Gecontroleerde stortlocaties) ; Om afvalstof 
fen op een milieuhygiënische wijze op of in de bodem te kunnen 
brengen dient het storten in het kader van de Afvalstoffenwet aan 
een aantal voorwaarden te voldoen (_!soleren, ~eheersen en E_ontro
leren-criteria; lBC-criteria). Hiermee wordt beoogd dat zowel tij
dens. als na het uitvoeren van de stortactiviteiten geen milieuhy
giënische en esthetische bezwaren optreden en dat het s .t.ortterrein 
na beëindiging van de activLteiten een positieve functie in het 
landschap vervult. Enk.ele van deze voorwaarden zijn (Ontwerp
Richtlijn -Gecontroleerd Storten, 1984) 
- direct contact tussen afvalstoffen en bodem, grond- en opper

vlaktewater dient vermeden te worden; 
- verspreiding in de bodem van verontreinigd water afkomstig uit 

de afvalstoffen dient te worden voorkomen; 
- de situatie waarin de stoffen op of in de bodem zijn gebracht, : 

dient beheersbaar te zijn en in de toekomst te blijven; 
- regelmatige contr~le op de situatie en de effectiviteit van de 

getroffen voorzieningen dient plaats te vinden, zowel tijdens 
als na de stortactiVi.teiten • . 

In deze paragraaf zijn de activiteiten me.t betrekking tot de uitvoering 
van de afvalstoffenverwijdering, voor zover zij in dit ondèrzoek in he-
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schouwing zijn genomen, behandeld. De informatiebehoefte van de uitvoe
rende organisaties in relatie tot een provinciaal informatiesysteem, 
dat het onderwerp van dit onderzoek vormt, zal in hoofdstuk 4 worden 
beschreven. 

2. 2 DE ORGANIS.ATIE VAN HET AFVALSTOFFENBELEID 

In deze paragraaf zullen de taken en bevoegdheden van de instanties àie 
zich met de besturing van de afvalstoffenverwijdering bezig houden wor
den beschreven. De beschrijving zal gebeuren aan de hand van de drie P.e
stuurlijke niveau 's van de afvalsto·ffenverwijdering (landelijke, provin
ciale en gemeentelijke overheden). Het hoogste bestuurlijke niveau (de 
landelijke overheid c.q. het ministerie van VROM, directie Afvalstofféri 
en Schone Technologie: VROM/AST) en het laagste bestuurlijke niveau '(de 
gemeentelijke overheid c.q. de beheerder van de milieu-portefeuille) 
zullen worden behandeld voor zover zij relaties hebben met de provin
ciale overheid (Provinciale Waterstaat, dienst Milieuhygiëne), vanwege 
het feit dat de provincie gezien kan worden als de opdrachtgever van dit 
onderzoek. Figuur 2.2 geeft een overzicht van de onderlinge relaties 
tussen de verschillende besturingsniveau's, én met de uitvoering van de 
afvalstoffenverwijdering. 

Het centrale uitgangspunt voor het afvalstoffenbeleid vormt de Afval
stoffenwet. Deze wet geeft een bestuurlijk raamwerk voor een doelmatige 
en milieuhygiënische verwijdering van afvalstoffen. De planvorming rond 
de uitvoering van de Afvalstoffenwet is in hoge mate gedelegeerd naar 
de provinciale overheden en valt daardoor primair onder de verantwoor
delijkheden van de provinciale besturen. Zij dienen door het opstellen 
van de zogeheten Provinciale Afvalstoffen Plannen (P.A.P.) nadere in
vulling te geven aan het afvalstoffenbeleid van de landelijke overheid. 
De gemeentebesturen dienen vervolgens in samenwerkingsverband regeling
Em te treffen voor de verwezenlijking van hetgeèn het P.A.P. voor dat 
gebied (resp. samenwerkingsgebied) bé vat. 

Als voornaamste taak vart VROM/AS'!' kan in relatie tot dit onderzoek he.t 
opstellen van het Indicatief Mee.rjaren Plan Afvalstoffen (I.M.P.-A.) 
gezien worden. Dit I.M.P.-A. bevat de beleidsvoornemens van de lande
lijke overheid inzake de afvalstoffenverwijdering en kan daarom mede 
gezien worden als een toetsingskader voor (toekomsti.ge) provinciale af
valstoffen plannen. Het I.M.P • ..:A. geeft óovendien aël{lknopl:ngspunten om 
overleg en inspraak over het te voeren beleid met bètrokken instanties 
en organis:aties .mogelijk te maken. 

Een aantal van dé bévoeqdhedén vart VROM/AST zijn: 
*Bij algemene maatregelvan bestuur kunnen regelen worden gesteld be

treffende o.a.: 
- afvalstoffen die gelijkgesteld zijn met huishoudelijke afval

stoffen (art. 17 Aw~) 
- categoriën afvalstoffen waarvoor een P.A.P. opgesteld dient te 
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FIGUUR 2.2 Samenhang tussen de bestuurlijke niveau's en de 
afva·ls toffenverwijde ring. 

worden (art. 26 Aw.) 
- de bescherming van het milieu door het beperken van het ontstaan 

van afvalstoffenstromen (hoofdstuk 5 Aw.) 
- de procedure voor het aanvragen van vergunningen door verwer

kingsinrichtingen en de gegevens die van de aanvrager kunnen 
worden verlangd (art 34 Aw.) 

* Het vaststellen van juridische, organisatorische en technische richt
lijnen met betrekking tot o.a.: 
- de inhoud van de provinciale afvalstoffen plannen (art. 6 Aw.) 
- de inrichting van gecontroleerde stortplaatsen 
- de inrich.ting van afvalverbrandingsinstallaties 

* Het beslissen omtrent de (gedeeltelijke) goedkeuring danwel afkeuring 
van de provinciale afvalstoffen plannen (art. 11 Aw.) 

* Het aanwij zen, bij Algemene Maatregel van Bestuur, van ambtenaren . die 
helast zijn met het toezicht op de naleving van de Afvalstoffenwet 
(art 68 Aw.) 
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Zoals gezegd valt de planning rond de uitvoering van de Afvalstoffenwet 
primair onder de verantwoordelijkheid van de provinciale overheid, dit 
gebeurt d.m.v. het vaststellen van provinciale afvalstoffen plannen 
voor de verwijdering van diverse categoriën afvalstoffen (op het mo
ment: huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen die daarmee 
gezamelijk worden verwijderd, bouw- en sloopafval, zuiveringsslib, 
ziekenhuisafval en autowrakken) • 

Naast het opstellen van de provinciale afvalstoffen plannen z~Jn onder
meer de volgende taken bij de provinciale overheid te onderscheiden: 
M Het verlenen van vergunningen aan inrichtingen die zich met de afval

stoffenverwijdering (willen gaan) bezig houden 
M Het creëren van een overlegstructuur tussen de provincie en de samen

werkingsgebieden 
M Het (laten) verrichten van onderzoek op het gebied van de afvalstof

fenverwijdering (b.v. het 'Waste Management Project') 
M Het coördineren en controleren van de verwezenlijking van de afval

stoffenverwijdering in de provincie 

Als bevoegdheden van de provinciale overheid zijn ondermeer te onder
scheiden: 
K Het opleggen van een gemeenschappelijke regeling ten aanzien van de 

afvalstoffenverwijdering aan een samenwerkingsgebied (art. 16 Aw.) 
M Het opleggen van provinciale verordeningen aan de gemeenten (b.v. in

zake de gescheiden inzameling Vab glas m~b • V • de glasbakken) 1 en 
aan producenten van afvalstoffen (b.v. de Verordening BedrijfsAf
valstoffen van Zuid-Holland) 

M Het goedkeuren van gemeentelijke (afvalstoffen~)verordeningen en de 
gemeenschappelijke regelingen die de gemeenten/samenwerkingsgebie
den (gaan) treffen 

M Het aanwijzen van de samenwerkingsgebieden die gezamelijke regelingen 
dienen te treffen en belast zijn met de uitvoering van de afval-
stoffen plannen 

De gemeentelijke overheid heeft vanuit de Afvalstoffenwet ondermeer de 
volgende táken toebedeeld gekregen: 
M Het (wekelijks) inzamelen van de huishoudelijke afvalstoffen bij de 

binnen de gemeente liggende percelen waar deze kunnen ontstaan 
(art. 3 Aw.) 

M Het, gezamelijk met de andere gemeentebes.turen van het samenwerkings
gebied, zorg dragen voor de verwezenlijking van hetgeen de-P.A.P.
en ten aanzien van het (samenwerkingsl gebied bevat (art. 15 en 16 
Aw.) 

Tot de bevoegdheid van de gemeentelijke overheid kan in dit verband 
worden opgemerkt dat de gemeentelijke overheid bij verordening rege-: 
lingen kan vaststellen inzake het zich ontdóen van huishoudelijke af
valstoffen (de gemeentelijke afvalstoffen-verordening; art. 2 Aw.). 
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3 HET ONTWERPEN VAN INFORMATIESYSTEMEN 

In dit hoofdstuk zal enige theoretische achtergrond-informatie gegeven 
worden op het gebied van het ontwerpen van informatiesystemen. In het 
kader van dit onderzoek wordt met een informatiesysteem een systeem be
doeld dat gegevens opslaat en verwerkt tot informatie ten behoeve van 
de besturing van bepaalde activiteiten van (delen van) organisaties (de 
Boer, 1983). Het informatiesysteem afvalstoffen Noord-Brabant vormt het 
onderwerp van dit onderzoek en de theoretische achtergronden zullen dan 
ook voornamelijk betrekking hebben op informatiesystemen die vergelijk~ 
baar zijn met dit informatiesysteem. 

Het informatiesysteem afvalstoffen (ISA) Noord-Brabant heeft ten doel 
om informatie te leveren ten behoeve van de beheersing van de afvalstof
fenstromen naar en tussen verwerkingsinrichtingen in Noord-Brabant, én 
ten behoeve van het opstellen van het provinciaal afvalstoffen plan 
(P.A.P.) voor en door de Provinciale Waterstaat van Noord-Brabant. Van
wege de organisatie van de afvalstoffen-wereld (zie hoofdstuk 2) zal het 
ISA Noord-Brabant gedecentraliseerd worden opgezet. Bij de afvalstoffen
verwijdering heeft men immers te maken met (organisatorisch) zelfstandig 
opererende organisaties die gezamelijk zorg dragen voor de afvalstoffen 
verwijdering. Het ISA Noord-Brabant zal gaan bestaàn uit zelfstandige 
informatiesystemen bij de uitvoerende organisaties die gekoppeld zijn 
aan een centraal systeem dat onder het beheer van de provincie valt. 

Bij het gestructureerd ontwerpen van informatiesystemen maakt men ge
bruik van een ontwerpmethodiek (de 'modellencyclus'). In paragraaf 3.1 
zal een beschrijving van deze ontwerpmethodiek worden gepresenteerd. In 
paragraaf 3.2 zal de gehanteerde ontwerpmethode, die volgens deze metho
diek werkt, worden otegelicht. Paragraaf 3.3 zal tenslotte de schema~ 
techniek, zoals die gebruikt is voor de presentatie van de resultaten 
van dit onderzoek, nader worden verklaard. 

3.1 ONTWERPMETHODIEK VAN INFORMATIESYSTEMEN 

Om de complexiteit van het ontwikkelen van informatiesystemen te vermin
deren en daardoor het ontwerpproces beter beheersbaar te maken, kan men 
het totale informatiesysteem opdelen in aspectsystemen waarin de ver
schillende aspecten van het ontwerpen uitgesplitst worden. 

De modellencyclus is een methodiek voor het ontwerpen van informatie
systemen waarin het ontwerpproces uitgesplitst wordt naar vier aspecten. 
voordat een informatiesysteem daadwerkelijk gerealiseerd is worden in 
deze methodiek het systelogisch, infologisch, datalógü:;ch en teclmisch 
model onderscheiden. Figuur 3.1 geeft een grafische presentatie van de 
modellencyclu~, vervolgens zullen de verschillende systemen en aspectmo.
dellen worden beschreven. 
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SYSTELOGISQI MODEL INFOLOGISCH MODEL ~ DATALOGISCH MODEL TECHNISCH MODBL __, ~ 
---------------------- ---------------------- ---------------------- -----------------------
prag1!18tische aspecten/ semantische aspecten/ syntacti-sche aspecten/ technische aspecten/ 
systeembeschrijving/ gegevensanalyse I systeemconfiguratie/ technische faciliteiten 

waarCIII wat hoe /hoe 

I' 

lilOdeHen 

----------------~------------------------------------------------------------------- -------------------
realiteit 

·-
REE EL SYSTEEM BESTURING ~EEL INFORMATI ESY S'l'EilM 

---------------------------------------~-~--
te besturen situatie AFBEELDING 

P'IGUUR 3, 1 MODELLENCYCWS VAN HET ON'lWERPEN V/IN INFORMATIESYSTEMEN 

REEEL SYSTEEM: 
Het reêel systeem, ofwel de te besturen situatie, is het geheel van 
taken en beslissingen die voor de uitvoering ervan informatie be
hoeft die door het te ontwerpen informatiesysteem dient te worden 
aangedragen. Het re~el systeem vormt het uitgangspunt voor het ont
werpproces van het informatiesysteem (objectsysteem). 

SYSTELOGISCH MODEL: 
Het systelogisch model is een beschrijving van het objectsysteem 
waarin wordt aangegeven voor welke gebruikers en voor welke beslis
singen informatie nodig is, waarom en wanneer (informatiebehoefte
analyse). In feite wordt met dit model het terrein afgebakend waar
op het informatiesysteem betrekking heeft. Het verband tussen de 
informatiebehoefte en de te nemen beslissingen (resp. uit te voeren 
taken) komt in dit model ter sprake: het waarom van informatie. De 
gebruikers van het informatiesysteem zijn primair verantwoordelijk 
voor het opstellen van dit model, zij letten in hoofdzaak op de 
pragmatische aspecten van de informatie (komt het op tijd, in een 
leesbare en bruikbare vorm, én wegen de te. verwachten baten, : in de 
vorm van een betere informatievoorziening, op tegen de .te verwach
ten inspanningen die geleverd moeten .gaan worden voor de realisatie 
van het informatiesysteem). · 

INFOLOGISCH MODEL: 
Het infologisch model gaat in op de gegevensverwerkende processen 
in het te ontwerpen informatiesysteem. In dit model komt aan de or
de welke gegevens nodig zijn om aan de gestelde informatiebehoefte 
uit het systelogisch modelte kunnen voldoen, wat de onderlinge sa
menhang tussen die gegevens is (gegevens-analyse), én welke beteke
nis aan de gegevens dient te worden toegekend (semantisch aspect 
van de gegevens). In dit model zijn de gebruikers primair verant~ 
woordelijk voor de semantiek terwijl de informatie-analisten zorg 
dragen voor de gegevens-analyse. De informatie-analist dient de 
brugfunctie te vervullen tussen de gebruikers van het informatie
systeem en de automatiseringsdeskundigen. 
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DATALOGISCH MODEL: 
Het datalogisch model gaat in op de vraag op welke W~Jze en in wel
ke vorm het informatiesysteem dient te worden opgezet. Het zijn met 
name de syntactische aspecten van de gegevens (welke coderingen er 
gebruikt gaan worden, welke verwerkingsprogFamma's) en de confi~
ratie van het informatiesysteem (soort apparatuur) die in dit model 
aan de orde komen. 

TECHNISCH MODEL: 
In het technisch model tenslotte komt aan de orde welke technische 
faciliteiten (apparatuur keuze, welke vorm van bestandsorganisatie) 
cocnreet gebruikt gaan worden. In dit model ligt de nadruk op de 
efficiëncy van de gegevensverwerking. 

REEEL INFORMATIESYSTEEM: 
Het reëel informatiesysteem is het geïmplementeerde resultaat van 
het ontwerpproces dat de gewenste (beslissingsondersteunende) in
formatie verschaft aan het reëel te besturen systeem. Door de ge
volgde ontwerpmethodiek is het reeel informatiesysteem een afbeel
ding van de te besturen situatie met betrekking tot de informatie
voorziening. 

De opdracht van dit onderzoek naar het ISA Noord-Brabant strekt zich uit 
over het systelogisch en infologisch model van een dergelijk informatie
systeem. 

3.2 DE GEHANTEERDE ONTWERPMETHODE 

Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt bestaat de afvalstoffen-wereld uit diverse 
organisatorisch onafhankelijke organisaties die gezamelijk zorg dragen 
voor het beheer en de uitvoering van de afvalstoffenverwijdering. Voor 
het ontwerpen van een informatiesysteem op dit gebied is deze uitgangs
situatie complex, het systeem dient immers gegevens van deze organisa~ 
ties te gaan verwerken. In een "normale" bedrijfssituatie, d.w.z. binnen 
één organisatie, zijn er functionarissen die in het geval dat er me
ningsverschillen zijn tussen verschillende functionele eenheden de auto
riteit hebben om een compromis op te leggen. In de afvalstoffen-wereld 
is er slechts gedeeltelijk sprake van een dergelijke autoriteit. De be
voegdheden van de besturende organisaties zijn niet toereikend om te 
kunnen ingrijpen op de bedrijfsvoering van de uitvoerende Organisaties • 

... 
Deze uitgangssituatie stelt een eis aan de te hanteren ontwerpmethode: 

De ontwerpmethode zal moeten kunnen voorzien in een mogelijRheid uiteen
lopende visies van de betrokken organisaties weer te geven en dient con
ceptuele oplossingsmogelijkheden om met de verschillende visies uit de 
voeten te kunnen. De methode van de 'Modulaire Decompositie', die in 
ontwikkeling is binnen de vakgroep Bestuurlijke InformatieSystemen en 
Automatisering (BISA) van de afdeling Bedrijfskunde aan de TH Eindhoven, 
voldoet aan deze voorwaarcle .. ,M~t deze-methöde is het mogelijk om een in-
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formatiesystemen met een complexe structuur op te delen (decompositie) in 
onafhankelijk van elkaar te begrijpen delen (modules) die aansluiten bij 
de uit te voeren activiteiten van de geb1uikers van het informatiesys
teem. 

De methode zal in deze paragraaf kort worden toegelicht voor zover deze 
in dit onderzoek van belang is geweest, d.w.z. bij het ontwerpen van het 
infologisch model van een informatiesysteem. Bij het opstellen van het 
systelogisch model wordt geanalyseerd welke taken door het informatie
systeem ondersteund dienen te gaan worden. Bij het beschrijven van deze 
taken worden tegelijkertijd de beslissingen vastgelegd waarvoor de in~ 
formatie nodig is die in het informatiesysteem opgenomen dient te worden. 
Bij de taakomschrijvingen binnen een organisatie zijn over het algemeen 
de bevoegdheden (m.b.t. bepaalde handelingen en beslissingen) en ver
antwoordelijkheden (m.b.t. de eigen taken en de afstemming met andere 
taken) vastgelegd. In het systelogisch model wordt de informatiebehoefte 
zodanig gedefiniëerd dat er een direct verband met de uit te voeren ta
ken bestaat. Bij de presentatie van het systelogisch model wordt dit op
gesplitst in de taken die onderscheiden worden zodat de gebruikers van 
het inÎor~atiesysteem herkenning vinden in de delen die betrekking heb
ben op hun activiteiten. 

MODULAIRE DECOMPOSITIE IN HET INFOLOGISCH MODEL 

Nu in principe bij iedere taak is aangegeven welke informatiebehoefte 
daarbij bestaat, kan de gegevens-analyse zich toespitsen op een speci
fieke taak. Op deze wijze blijft het voor de gebruiker inzichtelijk wat 
de gegevens-analyse inhoudt voor het gedeelte van het informatiesysteem 
waar hij of zij mee te maken krijgt. De gegevensstructuur, het resul~ 
taat van de gegevens-analyse, sluit uiteindelijk dan ook aan bij de ta
ken die de desbetreffende gebruiker verricht waardoor er herkenning mo
gelijk is van de begrippen die daarin tot uitdrukking komen. 

De modulaire decompositie in het infologisch model resulteert in het op
stellen van de gegevensstructuren. Men spreekt hier over structuren van
wege het feit dat de gegevens in hun onderlinge samenhang worden weerge
geven. Alvorens tot de behandeling van de gegevensstructuren over te 
kunnen gaan dienen een aantal begrippen te worden gedefiniëerd: 

Object: een object is een abstractie van een voor de organisatie belang
rijk begrip vanuit het gezichtspunt van de gegevensverwerking. 

Attribuut: een attribuut is een relevante eigenschap van een object. De 
waarden van de attributen van een exemplaar van een object zijn de 
gegevens die van de .ex.emplaren van die objecten dienen te worden 
geregistreerd. 

Sleutel: een sleutel is een combinatie van een of meer attributen van 
een object waarmee een exemplaar van dat object uniek g~dentifi
ceerd, d.w.z. dat in een verzameling exemplaren van dat object één 
sleutelwaarde hoogstens een keer voor komt. 

Ter illustratie volgt nu een voorbeeld: 
Het begrip 'klant' is in de meeste-Örganisaties een belangrijk begrip 
en vormt dan ook een object. Van iedere klant (d.i. een exemplaar van 
het object 'klant') dienen gegevens als klantnummer, naam/adres/woon-
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plaats, debiteurnummer, gemaakte afspraken, uitstaand factuurbedrag 
e.d., geregistreerd te worden. Dit zijn de attributen van het object 
'klant', het klantnummer is in het algemeen bedoeld om de klanten 
(uniek) te identificeren en is dus de sleutel van het object 'klant'. 
Het attribuut 'gemaakte afspraken' is hoogst waarschijnl~jk niet uniek 
voor iedere klant (eenzelfde afspraak kan met meerdere klanten zijn 
overeengekomen) waardoor dit attribuut niet in de sleutel opgenomen 
wordt. 
Iedere klant afzonderlijk wordt gerepresenteerd door waarden voor de 
onderscheiden attributen in te vullen, b.v.: 
-klantnummer 134980 
-naam/adres/woonplaats 
-debiteurnummer 
-gemaakte afspraken 
-uitstaand factuurbedrag 
-e.d. 

Evers/Lijmbeek 322, Eindhoven 
EveEhv-012 
Onderzoek ISA Noord-Brabant 
p.m. 
n.v.t. 

Voor het opstellen van de gegevensstructuren wordt in de methode van mo
dulaire decompositie gebruik gemaakt van een drietal instrumenten: nor
maliseren, differentiëren en het begrip eigenaar van een object. 

Normaliseren is het proces waarmee objecten worden uitgesplitst tot
dat in dat object slechts dié attributen zijn opgellQJXIen die daarbij 
"horen". Dit "horen bij" is niet gebaseerd op een (subjectieve)_!=>e
oordeling van de informatie-analist, maar is g-ef<?rmaliseerd middels 
het begrip sleutel. In een genormaliseerd Object komen afhankelijkheden 
tussen attributen alleen voor met de sleutel van dat object. Attributen 
die niet tot de sleutel behoren en waartussen afhankelijkheden bestaan 
dienen niet in dat genormaliseerde object ondergebracht te worden. Om 
toch de informatie te behouden worden relaties tussen verschillende ob
jecten aangebracht waardoor het verband van de (afhànkelijke) gegevens
typen bewaard blijft. Als gevolg van het normaliseren kan men voorkomen 
dat in het datalogisch model redundantie in de gegevensopslag optreedt. 

Ter illustratie volgt nu een voorbeeld: 
De naam, het adres en de woonpiäats-vän de klant is afhankeUjkrvan de 
klant (met als sleutel 'klantnummer'). Als een klan.t een order plaatst 
dan zal bij deze order (object met als sleutel 'ordernummer') vastge
legd worden voor welke klant de order bestemd is. Indien dit gebeurt 
door zowel het klantnummer als naam/adres/woonplaats in het object order 
onder te brengen (zie gegevensstructuur 3.1A) dan is dit object niet ge
normaliseerd. Er bestaat immers een afhankelijkheid tussen attributen 
die niet tot de sleutel (d.i. 'ordernummer') behoren. Om deze structuur 
genormaliseerd te krijgen dient het attribuut 'naam/adres/woonplaats' 
uit het Object 'order verwijderd te worden. Om het verband tussen klant 
en de geplaatste order te handhaven dient de identificatie van de klant 
(de sleutel 'klantnummer') bij de order te blijven én dient er een rela
tie gelegd te worden tussen de Objecten 'order' en 'klant' (zie gege
vensstructuur 3.1B). Met behulp van het klantnummer kunnen bij de order 
de bijbehorende klantgegevens uit het object 'klant'verkregen worden. 

In het onderstaande schema 3.1 zijn slechts de attributen van de be
schouwde objecten vermeld voor zover deze van belang zijn in dit voor
beeld. In een gewone gegevensstructuur is het waarschijnlijk dat er in 
beide objecten meer attributen opgenomen zijn. 

;·:-

.. 1 
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ORDER J(LIINT ORDER --11 .KLANT 

- ordernr. - l<lantnr. - ordernr. - l<lantnr. 
- klantnr. - naam 1<1. - l<lantnr. - naam kl. 
- naam 1<1. - adres kl; - - adres 1<1. 
- adres 1<1. - woonpl kl. - - woonpl 1<1. 
- woonpl.l<l. - -
- - -
- - -

GEGEVENSSTRUCTUUR 3. lA GEGEVENSSTRUCTUUR 3. lB 

SCHEMA 3.1 : VOORBEELD VAN NORMALISEREN VAN EEN GEGEVENSSTRUCTUUR 

Differentiëren kan worden omschreven als het proces waarin objecten op
gesplitst worden totdat elk (opgesplitst) object in zijn geheel kan wor
den toegerekend tot een enkele deeltaak uit het systelogisch model. Het 
motief voor de splitsing van objecten is tweeledig: 
1) Het is mogelijk dat attributen van een object op verschillende tijd

stippen waarden krijgen (b.v. de datum van gereedkomen van een order 
kan pas ingevuld worden, ;esp. een cwaarde krijgen, als · de order daad
werkelijk klaar is. Andere attributen van het object 'order' zijn al 
op eerdere tijdstippen bekend en kunnen dus eerder ingevuld worden) • 

2) Het is mogelijk dat attributen van verschillende taken binnen een or
ganisatie waarden krijgen. Om de objecten toe te kunnen rekenen tot 
een taak dienen zij opgesplitst te worden voor deze attributen (b.v. 
attributen die met de financiële afwikkeling van de order te maken 
hebben zullen door de financiële functie-eenheid worden ingevuld, ter
wijl attributen die met de voortgang van de order te maken hebben in
gevuld zullen worden door de functie-eenheid. dié zich met de produk
tieplanning bezig houdt) • 

Door de differentiatie van objecten wegens tijdsverschuiving en/of spe
ciale attributen wordt bereikt dat alle attributen altijd een waarde 
hebben in het informatiesysteem. 

Het differentiëren van objecten in de gegevensstructuur heeft tot effect 
dat deze structuren opgedeeld kunnen worden in modules die overeenkomen 
met de deeltaken in de organisatie(s). In iedere module ziet de gebrui~ 
ker die delen van de objecten die voor de desbetreffende taak relevant 
ZlJn weergegeven. Op deze wijze blijft de gegevensstructuur herkenbaar 
voor de gebruikers van het informatiesysteem. 

Ter illustratie volgt nu een ~~~~~~ vrui een differentiatie van een 
object waar sprake is van attributen die door verschillende taken aan 
het object worden toegekend: 
Stel dat bij een organisatie van de werknemers o.a. het salarisnummer 
en naam/adres/woonplaats worden geregistreerd. Bovendien is het van be
belang öm voor de indeling van de chauffeurs o.a. het soort rijbewijs 
en voor de werkverdeling van de secretaresses o.a. de typesnelheid te 
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weten. Het attribuut 'rijbewijs' heeft voor de niet-chauffeurs geen zin
volle betekenis, evenzo heeft het attribuut 'typesnelheid' geen beteke
nis voor de niet-secretaresses. Om dit in de gegevensstructuur tot uit
drukking te brengen dient het object 'werknemer' gedifferentieerd te 
worden naar 'werknemer' met als verbijzónderingen 'chauffeur' en 'sec
retaresse' (zie schema 3.2). Om de informatie te behouden dat secreta
resses en chauffeurs werknemers zijn dienen er relaties tussen deze ob
jecten te worden gelegd (zoals in object 3.2B). De gemeenschappelijke 
attributen van deze beide groepen werknemers, en eventueel overige, 
blijven in het object 'werknemer' opgenomen. Deze gegevenstypen zijn 
van algemeen belang (b.v. naam/adres/woonplaats). 

personeelsadministratie 

lfERJ<NEMER lfE~ 
- ·- · ·· ··· · 

- werkn.nr. - werkn.nr. 
- salarisnr. - salarisnr. 
- rijbewijs -
- chauf.dipl . -- typedipl. 
- typesnelh. 
- talen 
-- röütëpïänning--~- ---t--.:...- ~-ädiiiiniäträtrè I 

- I 
I 

- I 
I 
I 

OIAUFFEUR SECRETARESSE 

- werkn.nr. - werkn.nr. 
- rlljhewi;js - typedipl. 
- cha uf.dipl. - typesnelh. 
- - talen 
- -

-----------------------+-----·------------
OBJECT 3.2A OBJECT 3.2B 

SCHEMA 3.2 : VOORBEELD VAN HET DIFF!RENTI~REN VAN EEN OOJBCT 

De eigenaar van een object kan worden omschreven als degene die verant
woordelijk is voor de inhoud van, én bevoegd is omveranderingen aan te 
brengen in dat object. Aangezien na het differentiëren van een object 
aangegeven kan worden tot ·welke taak dat (gedifferentieerde) object be
hoort, is de eigenaar van dat object -bepaàld (namelijk rlegene(n) die met 
die taak belast is/zijn) • Het begrip eigenaar is voor het ontwerpen van 
een informatiesysteem van belang omdat hiermee per taak aangegeven kan 
worden welke gegevens 'in eigendom' zijn en welke gegevens van andere · 
t aken betrokken dienen te wor den. Op deze wijze worden de r e l aties d i e 
tussen de verschillende groepen gebr uikers bestaan (communica tie) gere
presenteerd. 

In de modules van de gegevensstructuren komt per taak tot uitdrukking 
welke gegevens voor de uitvoering ervan noodzakelijk zijn, welke daarvan 
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van welke taken afkomstig Z~Jn én welke gegevens onder de verantwoorde
lijkheid van de betreffende taak vallen. Door de gegevensstructuren op 
deze wijze te presenteren is het tevens mogelijk om de gevolgen van een 
verandering in de gegevensstructuur van een bepaalde taak op andere t~ 
ken in de organisatie(s) te analyseren. Heeft de verandering namelijk 
betrekking op objecten die in eigendom zijn van de betreffende taak dan 
zullen de implicaties voor andere taken beperkt blijven, betreft het 
echter een verandering in objecten van andere taken dan kunnen de orga
nisatorische implicaties groter zijn. 

Met de bovenstaande instrumenten van de gehanteerde ontwerpmethode is 
het mogelijk om vanuit de visies van betrokken functie~eenheden omtrent 
een taak de gegevensstructuur op te stellen. Indien men meerdere visies 
(resp. gegevensstructuren) met elkaar gaat vergelijken, dan kunnen er 
verschillen blijken te bestaan. De gehanteerde methode maakt onder-
scheid tussen verschillen die oorzaken hebben in: ~ · 

·1) ' !~~:!~:!:!!~!!9~-12~!:~~-fZ!:!~ - van . . de betrokken functie~eenheden; Deze ver
schillen kunnen met de methode worden opgelost door een transfor
matie (resp. afbeelding) te maken, waardoor de verschillende in- > 
terpretaties ilil;':ell;aar vertaald kunnen worden. 

2) ~~!::!~~!!!~~9~-!~~~~~!~~~~~~!~~ van de betrokken functie-eenheden; 
Deze verschillen kunnen niet met de gehanteerde methode worden op
gelost omdatvoor de oplossing hiervan organisatorische wijziging
en nodig zijn., oirwel ';iei~:rfáeringen in het systelogisëh rrtödel. Het 

r ·· . . - . . . .. . . . . . .. ·. _,. . - • 
zijn de gebru~kers van het· informatiesysteem die, in ,c:mderhng 
overleg, deze veranderingen kuntierï aanbrengen -ên niet"' de· informa
tie-analisten. 

De verschillen die niet oplosbaar zijn in het infologiséh .model geven -. · 
de discrepanties weer die bestaan tussen de betrokken functie-eenheden. 
In het verdere verslag zullen deze verschillen dan ook aangeduid worden 
als de diSèrepanties tussen de betrokken functie-eenheden. 

De methode van de modulaire decompositie van gegevensstructuren is ont
wikkeld om het infologisch model van een informatiesysteem in overzich
telijke modules te verdelen waarin een directe samenhang tussen gege-· · 
vens en taken in de organisatie(s) naar voren komt. Door de bovenge
noemde instrumenten toe te passen bij het opstellen van het infolo
gisch model wordt beoogd dat de gebruikers van het informatiesysteem 
herkenning vinden in de gegevens-analyse. Paragraaf 3,3 zal de presen
tatie van de gegevensmodellen zoals die in hoofdstuk 5 gebeurt nader 
toelichten. 

3.3 DE GEBRUIKTE SCHEMATECHNIEK 

In hoofdstuk 5 worden de gegevensmodellen gepresenteerd voor het ISA 
Noord-Brabant zoals deze zijn opgesteld tijdens di.t onderzoek. Voor de 
interpretatie van deze schema's zal in deze paragraaf worden toegelicht 
hoe de begrippen uit. paragraaf 3.2 er in verwerkt zijn. Samenvattend is 
in bijlage 2 de "verklaring der tekens" opgenomen. 
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De methode van de modulaire decompositie van gegevensstructuren is, zo
als eerder is vermeld, nog in ontwikkeling. Dit geldt met name voor de 
wijze van het weergeven van de gegevens-structuren. In het kader van dit 
onderzoek vallen de gegevensstructuren in de schema's uiteen in twee 
gedeelten: per gegevensstructuur (gegevensmodel genaamd) wordt een 
structuurdiagram en een objecten-tabel onderscheiden. 

In de objecten~tabel staan de objecten vermeld die voor de betreffende 
gegevensstructuur in beschouwing zijn genomen. Bij ieder object staan 
de bijbehorende attributen genoemd en wordt een toelichting gegeven van 
de gebruikte afkortingen. De onderstreepte attributen van een object 
vormen de sleutel van dat object. In de notatie van de schema's komt 
dit neer op: 

_ OBJEC'rEr.r: _ TOELICHTING: 

Obj.naam (Sleutel , OVerige attributen) Objectnaam 

Voor een nauwkeurige interpretatie van de gegevensmodellen is kennis op 
attribuut-niveau noodzakelijk, door ·.de attributen wordt het immers dui
delijk welke soort gegevens voor de uitvoering van de betreffende taak 
benodigd zijn. De objecten-tabel is een uitwerking van de objecten die 
in het structuurdiagram vermeld zijn en voor de interpretatie van het 
gegevensmodel heeft men de beide delen nodig (vandaar dat ze bij elkaar 
staan) • 

In het structuurdiagram staan zowel de onderlinge samenhang als de ei
genaar van de objecten weergegeven. Eert'öbjéct wordt gerepresenteerd 
door een rechthoek met daarin de objectnaam vermeld: 

OBJ.NAAM 

De objecten die binnen één gestippeld kader staan behoren toe aan de-
zelfde eigertaar, en wel de· 'rristantieïorganisatie . die binne_n dat .21élfdé 
kader vermeld is: 

r-----------------------• 1 eigenaar 1 
I I 
I I 
I I 
I I 
~-----------------------· 

voor het weergeven van de samenhang tussen de objecten is gebruik ge
maakt van pijlen die een relatie tussen twee objecten voorstellen. Een 
relatie is, in dit verband, te verstaan als een (wiskundige) functie 
van elementen (resp. attributen) van het ene object (resp. domein) naar 
elementen (resp. attributen) van het andere object (resp. bereik). De 
richting van de pijl geeft de richting van de functie weer. 
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In de structuurdiagrammen worden twee typen relaties gebruikt: 

1) de N : 1 relatie, waarbij 'N' een geheel getal is, groter dan of 
gelijk aan nul (normalisatie) • 

N : 1 j 
OBJECT A l 1 OBJECT B 

Deze relatie wil zeggen dat er bij ieder exemplaaoo- uit 'Object AJ. 

precies één exemplaar uit 'Object B' hoort, dit impliceert dat er 
in het object A attributen opgenomen dienen te zijn die de sleutel 
van object B vormen. Omgekeerd geldt voor deze relatie dat bij een 
exemplaar uit 'Object B' nul, ~én of meer exèmplaren uit 'Object A' 
horen. 

2) de N : 1 relatie, waarbij 'N' alleen de waarden nul of één kan aan
nemen (differentiatie). 

L N : 1 _J 
~-0-B_JE __ cT __ A __ ~r~-~------,~ OBJECT B 

Deze relatie wil zeggen dat er bij ieder exemplaar uit 'Object A' 
precies één exemplaar uit 'Object B' hoort, dit impliceert ook dat 
er in object A attributen opgenomen dienen te zijn die de sleutel 
van object B vormen. Omgekeerd geldt voor deze relatie dat er bij 
een exemplaar uit 'Object B' h66gstens één exemplaar uit 'Object A' 
hoort. Bovendien geldt dat 'Object A' en 'Object B' dezelfde sleu
tel hebben. 

Het tweede type re.latie is zo ged€lfinieerd om de differentiatieermee 
te kunnen representeren. Immers dmdat beide objecten dezelfde sleutel 
hebben representeren zij hetzelfde begrip (b.v. de werknemer uit par. 
3.2) en omdat bij ieder exemplaar uit 'Object B (vgl. 'Werknemer') 
hoogstens één exemplaar uit 'Objéct A' (vgl. 'Secretaresse') hoort is 
obj.ect A een verbijzondering (resp. differentiatie) van object B. 
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4 UITGANGSPUNTEN VOOR HET INFORMATIESYST&BM ÄFVALSTOI'ïi'Ë~ ~ HET SYSTELOGISCH 
MODEL 

In de voorgaande hoofdstukken is aandacht besteed aan het kader waar
binnen dit onderzoek is verricht, zowel zowal de omgeving waarbinnen 
het informatiesysteem dient te functioneren (de afvalstoffen-wereld~ 
H.2) als wat betreft het ontwerpen van het informatiesysteem afvalstof
fen (H.3). In dit hoofdstuk zullen de implicaties van dit kader op het 

·infonnatiesysteem ·atvalstoffert Noord-'Brabant · (ISA Noord..;.Brabant) worden 
óescli.reven. 

De besturing van de afvalstoffenverwijdering is in handen van de over
heid (zie par. 2.2) en is gebaseerd op een doelmatige en milieuhygiëni
sche ve~ijdering van afvalstoffen door hèt beperken van het ontstaan 
en het stimuleren van het hergeóruik van afvalstoffen. Voor de provin
ciale overheid dient het ISA Noord-Brabant om inzicht te verkrijgen in 
de aard en hoeveelheden van de afvalstoffenstromen ten behoeve van de 
(middellange termijn) beleidsbepaling en om het effect van getroffen 
maatregelen inzake de afvalstoffenverwijdering ~o betrouwbaar mogelijk 
te kunnen meten. 

De 'uitvoering van de afvals.toffenve~jdering is in handen van zowel 
particuliere als overheidsorganisaties die ieder (organisatorisch) 
zelfstandig opereren en die ieder een gedeelte van de afvalstoffenver
wijdering verwezenlijken. Ket functioneren van deze organisaties is 
primair op economische motieven gebaseerd, een doelstelling die hooguit 
ten dele in het verlengde ligt van die van de besturende or.ganisa.ties .• -
Het registreren van gegevens over afvalstoffen, wat beoogd wordt met 
het ISA Noord-óraóant, dient voor de uitvoerende organisaties primair 
voor de gegevensverwerking ten behoeve van de interne planning en fi- 
nanci.ële)_ administratie én ten behoeve van de verantwoording die ten 
aanzien van de overheid dient te worden afgelegd (zowel op het gebied 
van de afvalstoffen als in het algemeen. 
Het beleid van de uitvoerende organisaties is voornamelijk gebaseerd op 
het functioneren van de organisatie, daarbij anticiperen zij tevens op 
ontwikkelingen die door de besturende organisaties van de afvalstoffen
verwijdering aangegeven worden en/of geven daar richting aan. 

Zoals. al meerdere malen in dit verslag is vermeld zijn in dit onderzoek 
een aantal afbakenirtgen aaiWeb.racht met betrekking tot de te beschouwen 
aspecten en delen van de afvalstoffenve.rwijdering. Hierbij is steeds de 
impli.ciete vooronderstelling geweest dat h.et ISA Noord-Brabant opgezet 
wordt vanuit de visie van de (provinciale) overheid. Deze vooronder- · 
stelling zal in paragraaf 4.1 nader worden gemotiveerd. Het effect van 
deze vooronderstelling is dat h.et ISA Nöörd...;.Brabant 1 slech.ts 1 gegevens 
aan kan dragen ter bevordering van h.et inzicht in de afvalstoffenstr~ 
men die: a) als afvalstoffen-categorie in het systeem onderscheiden 

worden, en 
bl verwijderd worden bij de in het systeem opgenomen (uitvoe-

rende) organisaties. 
Daarmee geeft het ISA Noord-Brabant (nog) geen totaalbeeld van de af~ 
valstaffenverwijdering in de provincie Noord-Bracant. Uitbreiding naar 
meer afvalstoffen-categoriën en uitvoerende organisaties kan dit to
taalbeeld in de toekomst wél opleveren. 
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Het ISA Noord-Brabant bevat een aantal meetpunten in de afvalstoffen
verwijdering (m.n. bij de inzameldiensten en de verwerkingsinrichting
en) waardoor de afvalstromen diè lopen tussen de fasen 'inzameling en 
transport', 'be-en verwerking', en 'definitieve verwerking' (zie fi
guur 2.1) gevolgd kunnen worden. De afbakeningén die in d~ afvalstof
fenverwijdering gemaakt zijn hebben ondermeer tot gevolg dat de proces
sen die zich aan de rand ervan afspelen (de afzet van de secundaire 
grondstoffen eri het ontstaan van de afvalstoffen) niet door het ISA 
Noord-Brabant in beeld gebracht worden. In het ISA Noord-Brabant worden 
afvalstoffen (pas) zichtbaar op het moment dat zij ingezameld worden, 
de processen >die zich daarvoor afspelen (b.v. het scheiden van compo
nenten en het intern hergebruiken van proces-afvalstoffen) worden nièt 
gesignaleerd. Dit geldt evenzo voor de afzet van geregenereerde afval
stoffen, aangezien deze organisaties (nog) ·niet in het ISA Noord-Bra
bant zijn opgenomen, wordt de 'secundaire grondstoffen~stroom' (m.u.v. 
compost) niet genieten. ·· . 

Met betrekking tot de coriflglu:ätie van het ISA N'"ooro~Bräbäfit 'nog het 
volgende: 
De gegevens die door de meetpunten in de afvalstoffenverwijdering wor
den verstrekt (resp. door de betrokken uitvoerende organisaties) zullen 
zodanig worden geaggregeerd dat zij voor de provinciale overheid over
zichtelijk worden en daardoor bruikbaar zijn voor de ondersteuning van 
de onderscheidde taken (par. 2.2). Het vergelijkbaar maken van de re~ 
gistratie bij de uitvoerende organisaties impliceert niet dat deze or
ganisaties (vertrouwelijke): bedliijfsgegevens openbaar dienen te maken, . 
de gere·gi::;treerde gedetail leerde gegevens blijven 'in eigendom (par. 
3.2)' van de betreffende organisatie. ae informatiesystemen bij de uit
voerende organisaties blijven onderling onafhankelijk. 

4. 1 ALGEMEEN 

l 

In eerste instantie werd bij de opdracht van de provincie Noord-Brabant 
aan het 'Waste Management Proje<:;t' voor het O_Il_de_:rzo_e~ n~~-- het _ISA ... 
Noord-Brab.an.t _gedacht ~ aan het ~koppeiliem. van de registratiesystemel16van 
verwerkingsinrichtingen. Daartoe zou het onderzoek zich toespitsen op 
het uniformeren van deze registratiesystemen, zodanig dat de gegevens 
vergelijkbaar zouden worden. In feite kwam deze invulling van de op
dracht neer op het meten bij de eindpunten van de afvalstoffenverwijde
ring, daar onder de verwerkingsinrichtingen net name stortplaatsen en 
verbrandingsinstallaties verstaan werden. 

Het feit dat de opdracht van het 'Waste Management Project' aan dit on
derzoek stelt dat het ISA Noord-Brabant gegevens dient te verstrekken 
ten behoeve van het inzich.t in de afvalstromen geeft aan dat het n1eten 
bij, en het verstrekken van gegevens van, de stortplaatsen en vertkan
dingsinstallatie sec niet voldoende is. Hierdoor ontstaat weliswaar in~ 
zicht in de uiteindelijke bestemming van de afvalstoffen bij de verwij
dering ervan, maar om de ver~chillende afvalstoffenstromen te kunnen 
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volgen is deze invulling van net ISA Noord-Brabant riiet töereike.n-d~ Het 
blijkt dat de gegevens die bij de ve~erkingsinrichtingen worden gere
gistreerd niet voldoende informatie be_vatten omtrent de herkomst van de 
afvalstoffen (zie par. 5.1.3) waardoor het traceren van deze stroom 
niet mogelijk wordt. 

Om aan de opdrachtformulering van dit onderzoek te kunnen voldoen is 
derhalve gekozen om in het onderzoek. naar een ontwerp voor het ISA No
Noord-Brabant ni.et uit te gaan van de registratiesystemen zoals die bi.j 
de verwerkingsinrichtingen reeds in gebruik zijn en deze te gaan uni..,.i 
formeren, maar uit te gaan van de informatiebehoefte die ontstaat als 
gevolg van het gewenste inzicht in de afvalstromen. Deze keuze impli
ceert tevens dat het ISA Noord-Brabant primair vanuit de visie van de 
provinciale overheid (van Noord-Brabant) ontworpen is, vanwege het 
feit dat zij (als besturend orgaan) en niet zozeer de verwerkingsin
richtingen en transporteurs (als uitvoerende organisaties) inzicht wen
sen te verkrijgen in de afvalstoffenstromen. 

4. 2 PROGRAMMA VAN EISEN VANUIT DE PROV!NCîAt..ïf OVE!l~liËÏO 

De kern van de behoefte aan een ISA Noord-Brabant is dat de provincialè· 
(en landelijke) overheid behoefte hebben aan informatie omtren de af
valstoffenverwijdering ter ondersteuning van het afvalstoffenbeleid. 
Zij willen invloed kunnen (gaan) uitoefenen op de verschillende afval
stoffenstromen, zowel naar omvang (beperking van het ontstaan) als naar 
richting (stimulering van het hergebruik). Bovendien kan het ISA Noórd..: 
Brabant dienen als middel om de effecten te meten van de getroffen maat
regelen. Het ISA Noord-Brabant zal gegevens moeten k~nen leverèn met 
betrekking tot de herkomst, hoeveelheden;·: saméiisteiftng en bestemmingen 
van de afvalstoffen en de te verwachten ontwikkelingen daarin. 

Verder uitgewerkt houdt dit in dat de informatiebehoefte van de provin
cie per 

- afvalstoffen-categorie (b.v. S.V.A.-indeling), 
- samenwerkingsgebied, 
- maatschappelijke activiteit (b.v. via S.B.I.), 

bestaat uit gegevens met betrekking tot 
- de vrijkomende hoeveelheden afvalstoffen en de ontwikkelingen daarin, 
- de samenstelling (aard) van de afvalstoffen en de ontwikkelingen 

daarin, _ _ 
d'e best.È!mmin'g van de afvalstoffen uitCJ_esp;Litst 'riaar de 

- geografische bestemming -(transport tussen de samenwerkingsgebie
den, in/uit de provincie en van/naar het buitenland), en de 

- technische bestemming (verwerkingsmethode, vorm van hergebruik). 

Hieruit blijkt dat de provinciale overheid behoefte heèft aan geaggre
geerde gegevens voor het uitvoeren van haar taken (opstellen van het P. 
A.P., coördineren en controleren van de verwezenlijk~ng. v~~4è~~~~ii~;:-- ·_ · 
stoffenverwijdering, ~verlenen ··váh vergunningen; ziè par. 2 ~2).,-',f ~~-
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de momentane stand van zaken en · de ontwikkelingen met betrekking tot--·de 
afvalstoffenverwijdering in beeld gebracht kunnen worden. 

De provinciale overheid heeft de bevoegdheid om voor het verlenen van 
vergunningen in het kader van de Afvalstoffenwet voorwaarden te stellen 
aan het functioneren van de betreffende organisatie. Het is dus mogelijk 
om voorwaarden te stellen met betrekking tot de registratie van de door 
de betreffende organisatie verwerkte afvalstoffen en -componenten. Van 
deze bevoegdheid is al gebruik ::gemaakt met betrekking tot de registratie 
van de afvalstoffen (b.v. de .te onderscheiden categoriën afvalstoffen) 
maar zou desgewenst kunnen worden uitgebreid. 

Om tot de gewenste (geaggregeerde gegevens te komen stelt de provincia~~ 

le overheid zich voor dat de uitvoerende organisaties van de afvalstofwo:; 
t:enverwijdering uniform gaan registreren: 
Met betrekking tot de inçraande iiltromen bij de betrokken organisatie ~ 
aanbieding: 

- datum en tijd 
- _soort aJvéi.J,~j:.g:f.iien . 

. - aard van de · afvalstoffen {samenstelling). 
- :'~wicht_ _ _ __ 
- herkomst (geografisch én per maatschappèlijke activiteit) 
- technische bestemming in de organisatie 

Met betrekking tot de uitgaandestromen bij dè betrokken organisatie 12!:!:_ 
afgifte: 

- datum ;en t~jd 
- aard van de afvalstof.fen/-componen1+en 
- gewicht 
- geografische _bestemming 

technisclieii.besf ê®ning · 
Met betrekking tot dë bij .. de betrokken organisatie gèweigerde aanbie- : z~~ 
dingen: 

- datum en tijd 
- reden van de weigering 
- identificatie van degene die de aanbieding pleegt 

identificatie van degene waarbij de aanbieding is vrijgekomen 
- eventuele/geadvisèerde:' alternatieve bestemmiiig (geografis ch 

en technisch) 
rappèltermijn 

Op deze wijze zijn in de visie van de provinciale overheid de basis-e
lementen voor ~~e registratie van de afvalstoffenstromen aanwezig" w~ 
door het in bepaalde -ï5IjZ6jidere·-_g.evaU:en·-(D~v;·-v-e:xir tfë . grie'lgentë·aan-··---
biedingen) mogelijk wordt om de ' gegevens in de meest gedetailleêrde · ~
vorm beschikbaar te 'krijgen. Het belBRg·rijkste aspect echter van .een 
dergelijke gedetailleerde vorm van registratie is dat de (geaggregeer
de) gegevens die de provinciale overheid als belaidsondersteuning wenst 
van verschillende uitvoerende organisaties vergelijkbaar zijn, onafhan
kelijk van de daar geinstalleerde registratie-apparatuur. Voorwaa.l:de · 
daarbij is natuurlijk dat ae geinstalleerde een dergelijke registratie 
aan kan (voldöende capaciteit voor de gegevensverwerking en -opslag) • 

De gewenste (geaggregeerde) gegevens zijn voor de provinciale overheid 
"-~ ~nodig in een drietal situaties: 

.. ' 
"-< 
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1) ter ondersteuning van het opstellen van het P.A.P., 
2) ter evaluatie van het gevoerde beleid en de contröle op de verwezen

lijking van het _P.A.P., en 
3) ter voorbereiding van het opstellen van verordeningen en het verle-

nen van vergunningen. 
In de beide eerste situaties is er sprake van periodiek terugkerende 
activiteiten en daardoor zullen de gegevens ook. periodiek geactuali
seerd moetEm worden. De frequentie waarin dit zo mogelijk dient te ge
schiepen zal ongeveer 1x per jaar zijn gezien het feit dat eens in de 
vijf jaar het P.A.P. opgesteld dient te worden en daarin tevens de te 
verwachten ontwikkelingen in aangegeven dienen te zijn. De te verwach
ten ontwikkelingen zullen met extrapolatie van de gegevens over ver
schillende perioden ondersteund kunnen worden als er (binnen de periode 
van vijf jaar) gegevens beschikbaar zijn over meerdere perioden. Voor 
(tussentijdse) evaluaties en contröles geldt dit evenzo. 

Het opstellen van verordeningen en het verlenen van vergunningen Z~Jn 
in het algemeen geen periodiek terugkerende activiteiten. Voor de voor
bereiding ervan is het natuurlijk wenselijk dat de gegevens op basis 
waarvan de provinciale overheid deze activiteiten onderneemt actueel 
zijn. Gezien echter het tijdsbestek dat met deze activiteiten gemoeid 
is kan het begrip 'actueel' ruim opgevat worden. Ook in deze situatie 
lijkt een frequentie van ongeveer 1x per jaar een redelijke schatting. 

4. 3 RANDVOORWAARDEN VANUIT :bf!: UITVOERENDE ORGAN!SATIÈS 

Om het ISA Noord-Brabant voor zowel de uitvoerende als de besturende 
organisaties relevant te laten zijn dient er aan de eisen van beide zo
veel mogelijk voldaan te worden. In paragraaf 4.1 is reeds belicht 
waarom het gezichtspunt van de provinciale overheid primair als uit
gangspunt heeft gediend bij dit onderzoek. De hoofden van paragraaf 4.2 
en 4.3 geven aan dat de wensen van de provinciale overheid hogere prio
riteit hebben dan die van de uitvoerende organisaties. 

Voor de uitvoerende organisaties in de afvalstoffenverwijdering is het 
doel waarvoor het ISA Noord-Brabant ontworpen wordt niet van primair 
belang. Voor deze organisaties dient een informatie/registratiesysteem 
gegevens te leveren ten behoeve van: 
1) het beleid en beheer van de eigen organisatie, en 
2) de registratie-verplichtingen die zijn opgelegd door de overheid 

(zowel voor wat betreft de algemene administratie als voor de regis
tratie in het kader van de afvalstoffenverwijdering). 

Waar de provinciale overheid inzicht wil verkrijgen in de afvalstoffen
stromen willen de uitvoerende organisaties inzicht verkrijgen in de 
door hén verwerkte afvalstoffen en de verrekening ervan naar de lever• 
ànciers en de afnemers toe. 

De informatiebehoefte van de uitvoerende organisaties is derhalve ook 
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afgestemd op de financiële administratie en de planning van het be
drijfsproces. Zij wensen per: 

- soort afvalstoffen (indeling is op de organisatie afgestemd) 
- debiteur 
- aanbieder 

periodieke overzichten (dag/week/maand/kwartaal/jaar) op te kunnen stel
len zowel financiëel als naar hoeveelheden aan- en afgevoerde afvalstof
i en/.:.. comp6nè-nt&n: · 

In het kader van dit onderzoek is de interne planning van de bedrijfs
processen én de financiële afwikkeling met de debiteuren en crediteuren 
buiten beschouwing gelaten. Deze activiteiten (resp. taken) zijn voor 
het ISA Noord-Brabant niet van belang. Wel dient hierbij aangetekend te 
worden dat deze activiteiten geïntegreerd ·kunnen worden met het gedeelte 
van het ISA Noord-Brabant dat betrekking .heeft op de uitvoerende organi
satie (resp. het meetpunt in de afvalstoffenverwijdering) , opdat de re
gistratie ten behoeve van het ISA Noord-Brabant een minimale extra in
spanning geeft voor de uitvoerende organisatie. 

Voor wat betreft de uitvoerende organisaties én met betrekking tot de 
in- en uitgaande afvalstoffenstromen wordt geregistreerd: 
- datum en tijd van de aanbieding/afgifte 
- soort afvalstoffeni-componenten 
- aan-/afgevoerd gewicht 
- tarief 
- identificatie van de aanbieder/afnemer 
- identificatie van de debiteur/crediteur 
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5 GEGEVENSMODEL VAN HET INFORMATIESYSTEEM AFVALSTOFFEN; 
HET INFOLOGISCH MODEL 

In dit hoofdstuk zullen de gegevensmodellen van de onderscheidde taken 
in het ISA Noord-Brabant worden gepresenteerd, gezamelijk vormen zij 
het gegevensmodel van het ISA Noord-:-Brabant zoals dat in dit onderzoek 
is opgesteld. In hoofdstuk 3 is aangegeven dat de gegevensstructuur het 
resultaat is van de gegevens~analyse uit het infólóg'i.Séh model voor het 
ontwerpen van informatiesystemen . . rre term gegevensmqdel is een synoniem 
voor de gegevensstructuur. Bij de gehanteerde ontwerpmethode (par. 3.2) 
worden deze gegevensmodellen per taak opgesteld. Voor het ontwerp van 
het ISA Noord-Brabant komt dit neer op een opdeling van de taken naar 
de verschillende (uitvoerende en besturende) organisaties in de afval
stoffenverwijdering. In het gegevensmodel van het ISA Noord-Brabant 
zijn in dit onderzoek de volgende taken beschreven: 

Provinciale overheid: 
-----=-öPstëïïën-van-een overzicht van de stand van zaken in de afval

stoffenverwijdering, binnen het kader van de beschouwde catego
riën afvalstoffen, activiteiten en organisaties (H. 2). 

- Bewaking van de geweigerde aanbiedingen bij de verwerkingsin
richtingen. 

Uitvoerende organisaties.: 
-----=-Rëgistrërën-väll-dë in- en uitgaande afvalstoffen/-componenten. 

(inclusief de verwerkingsmethode van de betreffende organisaties) 

Het ISA Noord-Brabant bevat _:ee:uc:-a~tal maetp~~en bi_j de a~yalstof
fenverwijdering die gegevens verstrekken aan de provinciale overheid 
(H. 4) • Om in zekere mate te kunnen garanderen dat de gegevens van de 
verschillende uitvoerende organisaties (de meetpunten) vergelijkbaar 
zijn, én om dusdanige gegevens te verk.:r:!i.jgen dat deze kunnen dienen ter 
ondersteuning van het provinciale afvalstoffenbeleid, zijn vanuit de 
visie van provinciale overheid tevens gegevensmodellen opgesteld voor 
de registratie van de in- en uitgaande afvalstoffeni-componenten bij de 
uitvoerende organisaties. In feite zijn deze te vergèlijken met een 
toetsingskader voor de provincie of het gegevensmodel van een uitvoe
rende organisatie zodanig. is opgesteld dat de (geaggregeerde) gegevens 
die de provinciale overheid wens·t daaruit afgeleid kunnen worden. Het 
betreft in dit geval dus geen taak. van de provinciale overheid, maar 
een referentiekader voor de gegevenSlllodéllen van de uitvoerende organi
satiës:------------

Het gegevensmodel van het ISA Noord-Brabant valt globaal uiteen in: 
- de gegevensmodellen van de uitvoerende organisaties (zeMel vanui.t de 

visie van de provinciale overheid als vanuit de eigen visies van 
de uitvoerende organisaties) voor zover deze betrekking hebben op 
de aspecten die voor het ISA Noord-Brabant van belang zijn. Deze 
gegevensmodellen zijn in samenwerking met vertegenwoordigers van 
de betreffende organisaties opgesteld (par. 5.1 t/m 5.3). 

- de gegevensmodellen van de gegevensverstrekking van de uitvoerende 
organisaties aan de provinciale overheid ten behoeve van het pro
vinciale afvalstoffenbeleid in het algemeen en het opstellen van 
deel II van het P.A.P. (waarin de stand van zaken en de te ver
wachten ontwikkelingen wordt weergegeven) in het bijzonder. Uit-
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gaande van de informatiebehoefte van de provinciale overheid z1]n 
in deze gegevensmodellen de geaggregeerde gegevens weergegeven die 
de uitvoerende organisaties vanuit de visie van de provincie die
nen te verstrekken (par. 5.4). 

De gegevensmodellen die in paragraaf 5.1 t/m 5.3 worden gepresenteerd 
zijn de bouwstenen voor de gegevensmodellen in paragraaf 5.4. 

Zoals in paragraaf 3.2 is vermeld is het met de gehanteerde methode 
(modulaire decompositie van gegevensstructuren) mogelijk om de ver
schillende visies van de betrokken organisaties weer te geven. Dit 
komt tot uiting in de paragrafen 5.1 t/m 5.3 waar de visie van zowel de 
uitvoerende als de besturende organisaties naast elkaar staan. Aan het 
einde van deze paragrafen zullen de discrepanties tussen de beide vi
sies worden beschreven in de vorm van conclusies. Zoals in paragraaf 
3.2 al is aangegèven valt het buiten het kader van dit onderzoek om de 
discrepanties op te~--lo_s~en. De betrokken organisaties zullen onderling 
tot overeenstemmihg dienen te kGman met betrekking t.ot ieders informa
tiebehoefte, waardoor de discrepanties in de gegevensmodelllen opgehe
ven worden. 

Tot slot van deze inleiding nog een tweetal opmerkingen: 
1) De gemeenten en samenwerkingagebieden zijn, als bestuurlijke organi

saties, niet betrokken geweest bij dit onderzoek. Het gegevensmo
del van deze organisaties ontbreekt dan ook in dit hoofdstuk (par. 
5. 3). De voornàamste reden hiervoor is dat in het tijdsbestek van 
dit onderzoek geen ruimte is CJêWeest: voor de cgegevens-analyse van 
deze organisaties. Het feit dat de taken ~ar:i bevoegdheden verschil
lend. verdeeld zijn ovèr deze organisaties ·in- ~rd..,Brabartt-, zeker 
voor wat: betreft de samenwêrkingsgebieden, .heeft hier zeker toe · 
bijgedragen. 
De gemeenten en samenwerkingagebieden zijn wél opgenomen voor de 
gegevensverstrekking aan de provinciale overheid. 

2) De transporteurs en de verwerkingsinrichtingen worden voor wat be
treft de gegevensverstrekking aan de provinciale overheid als éen 
groep gezien (par. 5.4.1). Vanuit de visie van de provinciale 
overheid dienen de transporteurs aanvullende gegevens te verstrek
ken met betrekking tot de herkomst van de afvalstoffen/-componen
ten. De mate van gedetailleerdheid en de verschillende soorten ge
gevens die de transporteurs dienen te verstrekken verschillen niet 
van die van de verwerkingsinrichtingen. De reden dat zij in para
graaf 5.2 wel als een aparte uitvoerende organisatie zijn opgeno
men heeft te mak.en met het feit dat zij intern een andere gege~ 
vansverwerking hanteren (resp. een ander gegevensmodel) dan de 
verwerkingsinrichtingen. 

voor de interpretatie van de gepresertteerde gegevensmodellen wordt ver
wezen naar para<.:)"raaf 3.3 en hijlage 2 · (verklarirtg<•der tekens)._ 
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5.1 PROVINCIE EN VERWERKINGSINRICHTING 

In deze paragraaf zullen de gegevensmodellen·.van de ver:werkingsinrich"'" 
tingen worden gepresenteerd zoals deze zijn opgesteld tijdens dit on
derzoek, zowel vanuit de visie van de provinciale overheid (par. 5.1.1) 
als vanuit de visie van vertegenwoordigers van verwerkingsinrichtingen 
(par. 5.1.2). De discrepanties tussen deze beide visies die voort
vloeien uit het systelogisch model zullen in paragraaf 5.1.3 in de vorm 
van conclusies worden gepresenteerd. 

5 .1.1 PROVINCIE 

Het gegevensmodel vanuit de visie van de provinciale overheid ten aan
zien van de verwerkingsinrichtingen (gecontroleerde stortlocaties, af
valverbrandingsinstallaties, scheidingsinstallaties/sorteer-inrichting
en, e.d.) kenmerkt zich door het feit dat de aanbiedingen en afgiften 
in verband gebracht worden met de (technische en geografische) herkomst 
én met de (technische en geografische) verwerking ervan. Overeenkomstig 
met de informatiebehóefte van de provinciale overheid (par. 4.1) worden 
bij de afgiften en doorverwezen (resp. geweigerde) aanbiedingen tevens 
de (technische en geografische) bestemming aangegeven, waardoor het mo
gelijk wordt om de loop van de verschillende afvalstoffenstromen te 
kunnen volgen. 

Beschrijving van het gegevensmodel :: .. (zie schema 5. 1) : 

In dit gegevensmodel vormen de aanbiedingen en afgiften de uitgangspun
ten ervan. Zij worden gedefinieerd als in- en uitgaande bewegingen van 
ladingen afvalstoffeni-componenten bij de verwerkingsinrichting. 
De aanbieding ontstaat op het moment dat de (auto) lading afvalstoffen 
bij-dë-ingang van de verwerkingsinrichting arriveert bij de weeg-instal
latie. Naast het gewicht dat wordt vastgelegd dienen tevens de houder 
van het voertuig (~~~~~2~~~~~~) .en de leverancier van de afvalstoffen 
(aanbieder)te worden bepaald. Hierdoor ontstaat een direct verband tus
sën-dë-aallbieder, transporteur en de aanbieding van de afvalstoffen. 
Een aanbieding kan door de verwerkingsinrichting om diverse redenen ge
weigerd worden. Als een aanbieding geweigerd wordt dient de reden van 
weigering te worden vastgelegd (~~~~~~-~~~~2~~!~~-~~~~~~~~) . Dit is 
een eperationalisatie van de acceptatie-richtlijnen die door de provin
ciale overheid zijn/worden uitgevaardigd (acceptatie criterium) • Bij de 
doorverwijzing wordt tevens een alternatievë-vërwerklngsiiiëtlïöäe bij een 
andere verwerkingsinrichting géadviseerèC aan -qe "-transpoE'l:_I?UJ; -e.n vëistge~ 
legd om een controlemogelijkheid te creëren op de naleving daarvan. 
In de meeste gevallen zal de aanbieding echter geaccepteerd worden. In 
deze gevallen dient te worden vastgelegd wat de bestemming van die aan
bieding op de verwerkingsinrichting is (interne bestemming) én wat de 
aard en de soort van de afvalstoffen is dië-zi]n-aangëbÖdën (afvalstof
fen indeling; A.S.I.). 



STRUCTUURDIAGRAM VERWERKINGSINRlCHTING, VOLGENS DE PROVINCIE OBJECTEN: TOELICHTING: 

Verw.meth. (Verwerkin~scode , Omschrijving) Verwerkingsmethode 

J VERW.METB . I Regio (Regio-code , Omschrijving) Geografische indeling 
Î r 

Verw.inr. (Naam verw.inr. , Adres verw . inr. , Naam Verwerkingsinrichting 

beheerder , Adres beheerder , Regio-code 

J I J 
I 

Verw .inr .meth. (Naam verw.inr. , VerwQrkingscode) Verw.meth. v/d verw.inr. 

l VERW.INR. I 1 REGIO 
(SBI-code S.B.I. , Omschrijving) CBS indeling in klassen 

•:' 
A,S.I. (AS I-code , Omschrijving) Afvalstoffen indeling 

Accept. Crit. (AcceEtatie-code . Omschrijving) Acceptatie criterium 

r VERW. INR.METB .1 [ S.B.I. 
I 

Int. Acc. Crit. (Interne acc.-code , Omschrijving , Intern gehanteerd 
~- j I Jl\ Acceptatie-codel acceptatie criterium 

prov. ·---- ---- ------------------------------ ------------- ------------ -----. 
Interne Best. (Interne Best.-cpde , Omschrijving) I I Bes temm.ing bij verw.inr, 

I 

I I 

Transporteur (Trans~rteur-code , Naam adres woon-
BEDRIJF 

plaats) 

I Aanbieder (Aanbieder-code . Naam adres woonplaats . Leverancier afvalstoffen 

Regio-code) 

AANBIEDING I .I 
AANBIEDER I Bedrijf (Bedrijf-code , SBI-code) I 1 

Afnemer (Afnemer-code , Verwerkingsecdel 
I 
I 

Aanbieding (Naam verw.inr. , Verwerkingscode I . 
11 

J TRANSPORTEUR I l AFNEMER Datum/tijd , Transporteur-code . -.,. 
Aanbieder-code , Gewicht aanbieding) r r Doorverwij%.ing (Naam verw.inr. , Verwerkingscode . Doorverwe%.en aanbieding 

Datum/tijd , Naam Bestemming 
I DOORVERWIJZING I 

I I I I 
, 

ACCEPTATIE AFGIFTE 
Bestemmingscode , Interne acc.-

1 l code . Rap~ltermijn) 
t 

Acceptatie (Naam verw.inr. , Verwerkin2scode - Geaccepteerde aanbiedin~ I , 
I I INT. ACC. CRIT.I I 

INTERNE BEST. I Datum/tijd , ASI-code , Interne Best.-
I 

code) I 

-----~:~.:!:~:_, I --------- ---------------- -------------------------- --
provincie Afgifte (Naam verw.inr. , Verwerkingacode , Datum/ 

I 
ACCEPT. CRIT. I y A.S.I. ~ tijd , ASJ-eode . Interne Best.-code . 

Transporteur-code , Afnemer-code . 
Gewicht .afgifte) 

SCHEMA 5.1 : GEGEVENSMODEL VERWERKINGSINRICHTING, VANUIT DE VISIE VAN DE PROVINCIALE OVERHEID 
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De afgifte ontstaat op het moment dat een (auto) lading afvalstoffen/ 
-componënten bij de uitgang (valt over het algemeen samen met de ingang) 
van de verwerkingsinrichting arriveert ten behoeve van verdere verwer
king of hergebruik elders. De registratie van de gegevens rond een af
gifte verloopt paralel aan diè rond een aanbieding (zie hierboven) • 

Alhoewel de naamgeving anders doet vermoeden vallen onder de aanbieders 
niet alleen de producenten van de afvalstoffen maar bevat dit object de 
verzameling van relaties van de verwerkingsinrichting (producenten, ver
werkers, en afnemers van afvalstoffen/-componenten) • Voor het opnemen 
van een organisatie in dit object dient (eenmalig) vastgelegd te worden 
of het een bedrijf betreft . (waardoor er eenSBI-code bij hoort), en/of 
het een organisatie betreft die afvalstoffen verwerkt danwel regenereert 
(met de daaraan verbonden verwerkingsmethode) • Bij de identificatie van 
een aanbieder dient in ieder geval vermeld te worden waar deze is geves
tigd (regio) • 

5.1.2 VERWERKINGSINRICHTING 

Het gegevensmodel vanuit de visie van vertegenwoordigers van ver
werkingsinrichtingen is tot stand gekomen in samenwerking met vertegen
woordigers van lllet name <jecont.l;oleerde ·Stortlocaties. Bij het opstellen 
is de eis dat het gegevensmodel .. tevens voor andersoortige verwerkings-· 
inrichtingen toepasbaar dient te zijn ingecalculeerd. De verschillen 
die bestaan tussen deze verwerkingsinrichting~n ~ii;~Ein niet zozeer op 
ht!t vlak van de gegevensverwerking maar eerder op het gebied van de 
(technische) verwerkingsprocessen. 

Kenmerkend voor dit gegevensmodel is dat de gegevensverwerking van de 
verwerkingsinrichtingen hoofdzakelijk dient voor interne doeleinden 
(planning, technisch en financieel beheer en de nazorg). Zoals is ge
steld in paragraaf 4.3 worden deze aspecten in het kader van dit onder
zoek buiten beschouwing ge].aten en zijn derhalve niet als taken in de 
gegevensmodellen opgenomen. Voor de acceptatie van het ISA Noord-Brabant 
bij de verwerkingsinrichtingen dienen deze tak~ -(functies) win in het 
systeem geïntegreerd te kunnen worden. De gegevensmodellen zullen uitge
breid moeten worden met modellen van deze taken. Het gegevensmodel dat 
in deze paragraaf gepresenteerd wordt zijn dié objecten en relaties op
genomen die voor de afhandeling van de in- en uitgaande afvalstoffen/ 
-componenten relevant zijn. 

Beschrijving van het gegevensmodel (zie schema 5.2): 

Het uitgangspunt van dit gegevensmodel is de, zowel in- als uitgaande, 
bewegingen van (auto) ladingen afvalstoffeni-componenten bij de verwer
kingsinrichting. 
De beweging ontstaat op het moment dat een lading afvalstoffen/-compo~ 
nentên-bi]-de ingang van het terrein van de verwerkingsinrichting arri
veert. Naast het gewicht dat wordt vastgelegd worden tevens de ~~~~~~~ 

.·--. .. 

. ···-..-:- ···· 
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van herkomst (i.v.m. vergunningvoorwaarden), de houder van het voertuig 
(transporteur middels het kenteken van het transportmiddel), de reke
ningnëiiiëi):gever (debiteur) en de categorie-af~aÏstèffën-(A.S.I.) vast
gelegd. Het tarief-ën-dë-interne bestemming zijn aan de bewëging gekop
peld door middel van de categorie afvalstoffen en dienen derhalve niet 
per beweging te worden vastgelegd. 
Ook hier geldt weer dat onder het object •'debiteur' niet alleen de debi
teuren worden verstaan . Dit object bevat de verzameling van relaties van 
de verwerkingsinrichting voor de financiële afwikkelinçt van de iÏ1- en 
uitgaande bewegingen. In de meeste gevallen zal de transporteur tevens -
de debiteur/crediteur van de aangeboden/afgegeven afvalstoffen zijn. Het 
is echter ook mogelijk dat de verwerkingsinrichting een contract heeft 
afgesloten met de producent/afnemer van de afvalstoffen/:cÖÏiipÖnënten 
waardoor de financiële afwikkeling direct met de desbetreffende organi
satie gebeurt. 

· STRiJc'ruuRO~RAM VBSNEIIXINGSINRICHTING, VOLGBNS DE VEll5fi:JaUNGSINlUCHTING 

OBJECTEN: TOELICHTI NG: 

Tarief ('l'arief-code 1 Tariefbedrag) 

Interne Best. (Interne best.-code , Omschrijving) Interne Bestemming 

Gemeente (Gemeente-code , Gemeentenaam) 

A.S.I. (ASI-code , Omschrijving , Tarief-code , 

Interne best.-code) 

Debiteur (Debiteur-code , Debiteurnaam , 

Fac tureer-adres) 

Contract (Debiteur-code , Contrac t-omschrijving) 

Transporteur (Transporteur-code , Transpor teur

naam/adres/woonpl. , Debiteur-code) 

Transp.midd. (Kennummer , Tarra-gewicht , 

Transporteur-code) 

Beweging (Datum/t ijd ·# Volgnummer , in I uit , 

Nettogewicht , Gemeente-code , 

AS I - code , Debiteur-code , Kennumme r) 

Afvalstoffen indeling 

Transportmiddel 

SCHEMA 5.2 GEGI::VENSMODEL VEaHk:RXINGSINRICHTING, VANUIT OI!: VISIE VAN 0& 
VERWERKINGSINRICHTING 
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5.1.3 CONCLUSIES 

Tussen de beide voorgaande gegevensmodellen bestaan een aantal discre
panties als gevolg van verschillen in de informatiebehoeften van de 
provinciale overheid en de verwerkingsinrichtingen: 

1) Herkomst . en bestennning van de afvalstoffen/-componenten: 
De provinciale overheid wenst dat de herkomst en de bestemming van 
de afvalstoffen/-compone~ten per maatschappelijke activiteit gere
gistreerd,worden (S.B~I.-.códe). De verwerkingsinrichting heeft in 
het algemeen alleen de bèschikking over gegevens met betrekking tot 
de transporteur en de gemeente van herkomst of bestemming van de 

.afvalstoffen/-componenten. In dit verband kan alvast gewezen worden 
op paragraaf 5.2, waarin aanvUllende gegevens met betrekking tot de 
herkomst en bestemming van de afvalstoffeni-componenten in de visie 
van de provinciale overheid door de transporteur vastgelegd dienen 
te worden. Bij de uitvoering van de afvalstoffenverwijdering is het 
(ondermeer vanwege de gehanteerde methoden van inzameling en vanwe
ge vertrouwelijke gegevens van de uitvoerende organisaties) in de 
meeste gevallen niet mogelijk om de S.B.I.-code vast te stellen van 
de producent van een aanbieding bij de verwerkingsinrichting. Zowel 
voor wat betreft de herkomst als de bestèmffiing van de afvalstoffen/ 
-componenten vindt op het moment geen registratie plaats naar de 
maatschappelijke activiteit (S.B.I.--code). 

2) Categoriën afvalstoffen: 
Alhoawel in de beide visies geregistreerd wordt welke categoriën 

.·· af~stoffen worden aangeboden en afgegeven bestaat hier toch een 
(inhouQ.elijke) discrepantie. Voor de verwerkingsinrichting is de 
afvalstoffen indeling afhankelijk van de verwerkingsmethode en van 
de eisen die aan een indeling zijn gesteld bij de vergunningvoor
waarden. Een dergelijke indeling is (nog) niet voldoende om voor de 
provinciale overheid inzicht te verkrijgen in de aard (resp. samen
stelling) van de verwerkte afvalstoffen/-componenten. Bovendien be
staat er tussen de indelingen die bij verschillende verwerkingsin
richtingen gehanteerd·worden geen overeenstemming, zodat vergelij'
king van de gegevens niet mogelijk is. De verschillende indelingen 
zijn niet eenduidig in elkaar te vertalen. · 

3) Doorverwezen aanbiedingen: 
Een aspect dat in de visie van de verwerkingsinrichtingen niet naar 
voren komt met betrekking tot de in- en uitgaande afvalstoffen is 
de registratie van de doorverwezen aanbiedingen. Dit zijn de aan
biedingen die vanwege het acceptatie-beleid van de verwerkingsin
richting en/of de provinciale overheid niet verwerkt mogen worden 
bij de betreffende verwerkingsinrichting. Aangezien deze aanbie
dingen voor de verwerkingsinrichtingen geen verdere consequenties 
hebben (b.v. financieel)· :omdat ze er niet verwerkt worden, bestaat 
er ook geen registratie van. In de visie van de provinciale over
heid is : {ju±st~;:::d;ib : soort aanbieëlinçten ' belangrijk om te kunnen vol
gen omdat het een risico-groep vórmt voor wat betreft niet-milieu
hygiënische verwijdering van afvalstoffen of zelfs illegale activi
teiten. 
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5.2 PROVINCIE EN TRANSPORTEUR 

In deze paragraaf zullen de gegevensmodellen van de transporteurs wor
den gepresenteerd vanuit de visie van de provinciale overheid (par. 
5.2.1) en vanuit de visie van vertegenwoordigers van transporteurs 
(par. 5.2.2). De discrepanties tussen deze beide visies die voort
vloeien uit het systelogisch model zullen in paragraaf 5.2.3 in de 
vorm van conclusies worden gepresenteerd. 

5.2.1 PROVINCIE 

Het gegevensmodel van de transporteurs, zoals deze gedefinieerd Z1Jn in 
paragraaf 2.1, vanuit de visie van de provinciale overheid is vergelijk
baar met het gegevensmodel ten aanzien van de verwerkingsinrichtingen 
(paragraaf 5 .1.1). Zoals in de .. inleiding van dit hoofdstuk is vermeld 
zijn de transporteurs in het ISA Noord-Brabant opgenomen hoofdzakelijk 
om aanvUllende gegevens te verkrijgen met betrekking tot de herkomst van 
de afvalstoffen/-componenten. De wensen met betrekking tot de re~istra
tie van de in- en uitgaande afvalstoffeni-componenten zijn identiek aan 
die welke zijn geformuleerd voor de verwerkingsinricht:j.ngen; in feite 
zijn de transporteurs voor de ~pr<winciale overheid voor wat betreft de . 
regüitratie van de a:evalstoffen/~componenten . v~~ingsinrich'tijiqen. ' 

. Y99J;_ de beschrijving van het g!Q!vensmodel wordt darl .ook verwezEitl naar 
'paraqraaf 5.1.1, met dien verstande dat de aanbieding voor wat betreft 
de transporteur gedefinieerd wordt als de ledi(iing~vàn een conta.Uler 
van de producent van de afv'alstoffen/-componenten (z:~e sch~a s ;;,j). 

5 .• 2.2 TRANSPORTEUR 

Het gegevensmodel van de transporteur, vanuit de eigen visie, kenmerkt 
zich door de bedrijfsactiviteiten (het primáir proces) van de transpor
teur als gevolg van de inzamelmethoden die gebruikt -worden •. Ten aanzien 
van de afhandeling van de in- en uitgaande afvalstoffen/.-componenten 
zijn de begrippen inzamelpunt en rit kernbegrippen voor de transporteur. 

Beschrijving van het gegevensmodel .(zie schema 5.4): 

De aanbieding, zoals deze in -paragraaf 5.2.1 is gedefinieerd, ontstaat 
(periodiek of op afroep van de klant/debiteur)· op het moment dat er bij 
een inzamelpunt een lading afvalstoffen wordt ingezameld (resp. geledigd 
of afgevÖerd):-De aanbieding maakt onderdeel uit van een rit die met een 
wagen (~~~~E~~!!!!.!~~~!) van een bepaald,,type (~~çr~~!:XR~) gereden wordt. 
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S'L'RlJC'l'IJURDIAf'.RAM TRANSI?ORl'EUR, VOLGENS DB PROVINCIE 

TRANSPORTEUR 

OBJECTEN: 

Verw.meth. (Verwerkingscode , Omschrijving) 

Regio (Regio-code , Omschrijving) 

A.S.I. (ASI-code , Omschrijving) 

S.~.I. (SBI-code , Omschrijving) 

Aanbieder (Aanbieder-code 1 Nnam adres woonplaats 1 

Regio-code) 

Bedrijf (Bedrijf-code 1 SBI-code) 

Af~emer (Afnemer-code , Verwerkingacode , NaAm 

adres woonplaats , Regio-code) 

Verw.inr. (Afnemer-code , Naam adres vestigings

plaats verw.inr. 1 Naam adres woon

plaats beheerder) 

Tr~sporteur ( Transporteur-code 1 naam adres 

i vestigingsplaats transporteur) 

~ieding (Transporteur-code , Datum en tijd 1 

Aanbieder-code 1 Afnemer-code , 

ASI-code , gewicht) 

TOELICHTING 

Verwerkingsmethode 

Afvalstoffen indeling 

Standaard Bedrijfsindelin~ 

Verwerkingsinrichting 

SCHEMA 5.3 GEGEVENSMODEL TRANSPORTEUR, VANUIT DE VISIE VAN DE PROVINCIE 

Het inzamelpunt hoort bij een debiteur van de transporteur, deze kan ge
zien worden als de producent vän-d~-äfvalstoffen/-componenten. Voor de 
interne planning is bij het inzamelpunt aangegeven wat voor een contai
~~~!XE~ er staat opgesteld en van welke ~~~!~ het inzamelpunt deeÏ-Üit 
maakt. De route bepaalt bij welke verwerkingsinrichting de aangeboden 
afvalstoffeni-componenten zullen . wÖrd~n-äfgeÏëverd:----
Per aanbieding wordt vastgelegd bij welk inzamelpunt deze hoort (resp. 
bij welke route), waardoor er een verband gelegd kan worden met de aan
bieder, welke categorie afvalstoffen (A.S.I.) ingezameld wordt en in 
welke rit de aanbieding valt. ------



STRUCTUURDIAGRAM TRANSPORTEUR, VOLGENS DE TRAHSPORTEUR 

I DEBITEUR INZAMELPUNT ROUTE WAGENTYPE I 

--------------------------------------~--------------------,;~~~: 
r """""'T I I """. - ~---"--r----r "'""""'''"rn I 

r 1 : 1 
i I I I 

AANBIEDING RIT TRANSP.MIDDEL I IL---TARI-EF .....---~1 I 

1 
j A.S.I. I 

OBJECTEN 

Verw.inr (Naam verw.inr. , Adres vestigingsplaats 

verw.inr. , naam adres woonplaats 

beheerder) 

A.S.I. (ASI-code , Omschrijving) 

Routegebied (Gebied-code , Omschrijving) 

Wagentype (Wagen-code , Omschrijving) 

Route (Routenuumer , Gebied-code , Wagen-code , 

Naam verw.inr.) 

Transp.middel (Kenteken , Wagen-code , 

Laadvermogen) 

Rit (Ritnummer , Datum en tijd , Routenulllllll!r , 

Kenteken) 

COntract (COntractnummer , Omschrijving) 

Debiteur (Debiteur-code , Naaro adres woonplaats 

debiteur , Contractnummer) 

Tarief (Debiteur-code , AS I-code , Tarief) 

COnt. Type (COntainer-code , Omschrijving) 

Inzamelpunt (Adres woonplaats inzamelpunt , 

Container-code , Debiteur-code , 

Routenummer) 

Aanbieding (Adres woonplaats inzamelpunt , 

Dat\llll en tijd , ASI-code , Ritnummer) 

SCHEMA 5.4 : GEGEVENSMODEL TRANSPORTEUR, VANUIT DE VISIE VAN DE TRANSPORTEUR 

TOELICHTING 

Verwerkingsinrichting 

Afvalstoffen indeling 

Transportmiddel 

Containertype 

w 
co 
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5.2.3 CONCLUSIES 

Tussen de beide voorgaande gegevensmodellen bestaan een aantal discre._ 
panties als gevolg van verschllen in de informatiebehoeften van de 
provinciale overheid en de transporteurs; 

1) Herkomst van de afvalstoffert/""-componenten: 

De aanbiedingen zoals deze door .de provinciale overheid onderschei
den worden zijn als zodanig voor de transporteurs over het algemeen 
niet meer gekoppeld aan de herkomst ervan. Het feit dat de aanbie.,.. 
dingen .door de transporteur verzameld worden door het rijden van de 
routes (resp. ritten) maakt. het niet meer mogelijk om van de aan:.. 
bieding, zoals deze bij de verwerkingsinrichting wordt onderschei
den, één bron van herkomst aan te geven. Ook de samenstelling van 
een (auto) lading afvalstoffeni-componenten die bij de verwerkings
inrichting arriveert is vermengd, zodat het niet meer mogelijk is 
om er ~én afvalstoff~n~categç:3ri·e a·an te ·~~ppélell die de aard van de 
aangeboden afvalstoffen/-componentert aan .kan geven (hoogui~ 'ge
mengde ;'afvalstoffen • ) • 

2) S.B.I.-code: 
Van de afvalstoffen die in routes worden ingezameld is het niet mo
gelijk om de herkomst aan te geven naar de maatschappelijke activi
teiten. Er vindt op het moment geen registratie plaats van de SBI
code van de klanten (de producenten van de afvalstoffen/-componen
ten) bij de transporteurs. Aangezien de gereden routes niet naar de 
SBI-code zijn ingedeeld, is ook een herkomst naar maatschappelijke 
activiteit niet te bepalen. 

3) Afvalstoffen indeling: 
Een··indeling · in- categoriërl:. àf:vaistoffen die zowel de aard als de 
soort van de afvalstoffen/-êomponenten aangeeft wordt niet als zo
danig door de transporteurs onderscheiden. Zij stemmen de gehan~ 
teerde indeling af op de indelingen die bij de verwerkingsihrich
tingen gehanteerd worden en baseren daarnaast de indeling op volu
me/gewich't-verhouding van · deafvalstöffen/-c~nten vanwege de 
hoeveelheden die getranspórteerd kunnen worden.(tariefstelling). 

5.3 PROVINCIE EN GEMEENTE/SAMENWERKINGSGEBIED 

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk al is vermeld zijn de gemeenten 
en samenwerkingsgebieden niet in dit onderzoek betrokken geweest. Zij 
dienen in de visie van de provinciale overheid echter wél gegevens te 
verstrekken met betrekking tot de afvalstoffenverwijdering. Enerzijds. om 
gegevens te verstekken met betrekking tot de stand van zaken bij de ver
wezenlijking van het P.A.P. (m.n. gegevens over de hoeveelheden afval
stoffen die verwijderd zijn en gaan worden) en anderzijds om aanvullende 
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gegevens te verstrekken die niet door de verwerkingsinrichtingen en de 
transporteurs geleverd kunnen worden (b.v. gescheiden inzameling van 
huishoudelijke afvalstoffen en de vrijkomende hoeveelheden bouw- en 
sloopafval). 

In deze paragraaf zal geengegevensmodel van de gemeente/samenwerkings
gebied worden gepresenteerd omdat zij niet in het onderzoek betrokken 
zijn geweest. Wél zal, vanuit de visie van de provinciale overheid, een 
globale beschrijving worden gegeven van de wijze waarop de gemeenten en 
samenwerkingsgebieden aan de (geaggregeerde) gegevens zouden kunnen ko
men die c::de .. provinciá.lé overhe!id.:wenst ter ondersteuning van het afval
stoffenbeleid. (zie ook par. 5.4.2) 

Van de door en/of voor de gemeente ingezamelde àfvalstoffen (huishoude
lijke afvalstoffen, . grof .huisvuil, veeg- en marktafval) voert de gemeen
te een registratie. Deze gegevens geven per gemeente aan wat de aangebo
den hoeveelheden zijn en kunnen ter controle vergeleken worden met de 

. gegevens van de transporteurs en verwerkingsinrichtingen van de -~betref- . 

fende categoriên afvalstoffen. 

In de laatste jaren zijn een aantal experïmenten met het gescheiden in
zamelen van huishoudelijke · a~\Talsto.tfen begonnen., Oe hoeveelheden afval
componenten die op deze wijze verwijderd worden komen niet naar voren 
bij de gegevens van de transporteurs en verwerkingsinrichtingen, omdat 
de gescheiden c6mponenten van de huishoudeli-jke afvalstoffen wor-
den verwijderd. Door bij de veriDlfl.Ilingen dié aan (vrijwilligers)örgani~ 
saties vèrleend worden voor· de · inzameli.ng van bepaalde afvalcomponenten 
uit het huishoudelijk aanbod, voorwaarden op te nemen met betrekking tot 
de registratie van de hoeveelheden die ingezameld zijn, kan de gemeente 
daar inzicht in verkrijgen. 

voor de registratie van de hoeveelheden bouw- en sloopafval staan de ge
meente in principe twee mogelijkheden ter beschikking. Zij kunnen door 
omrekening van gemiddeldenper bouw- en sloopactivit~it de vrijkomende 
hoeveelheden schatten aan de hand van de àctivitèiten die in de gemeente 
hebben plaats g.evonden, en gaan vinden. De tweede mogelijkheid is dat er 
bij het verlenen van bouw- en sloopvergunningen eisen opgenomen worden 
met betrekking tot de registratie van de vrijkomende hoeveelheden afval
stoffen. In deze registratie-verplichting kunnen gegevens met betrekking 
tot de aard, r- hoeveelheid en bes~ing van de -afvalstoffen .opgenómen 
zijn, waardoor het inzicht in deze afvalstromen verkregen kan worden. 

Tenslotte dient de gemeente in de visie van de provinèie gegevens be gaan 
verstrekken met betrekking tot. de geconsta1::E:!~~4e illegale activiteiten 
die vallen onder de Afvalstoffenwet. Dit zijn met name activiteiten waar 
een vergunning in het kader van de Afvalstoffenwet voor nodig is; maar 
waar deze niet is aangevraagt/verleent. (bewaren en bewerkE:!n _besluit, 
verwerken besluit) Door het melden van · deze geconstateerde ·overtredingen 
wordt ook deze, afvalst:offenstroom op provinciaal niveau zichtbaar. 

De samenwerkingsgebieden vormen een schakel.tussen de provinciale over
heid en de gemeenten. Door het aggregeren van de gegevens die door de 
gemeenten (én door transporteurs en verwerkingsinrichtingen) verstrekt 
worden, wordt het gewenste aggregatieniveau bereikt.waarmee de provin~ 
ciale overheid het afvalstoffenbeleid kan ondersteunen. 
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5. 4 GEGEVENSVERSTREKKING VAN DE UITVOERENDE ORGANISATIES 

In deze paragraaf zullen de gegevensmodellen worden gepresenteerd van 
de gegevensverstrekking van de uitvoerende organisaties aan de provin
ciale overheid ter ondersteuning van het afvalstoffenbeleid. Deze ge
gevensverstrekking is onder te verdelen in: 
1) de gegevensverstrekking van de transporteurs en verwerkingsinrich-

tingen (par. 5.4.1). 
Deze gegevensverstrekking bestaat uit geaggregeerde gegevens met 
betrekking tot de in- en uitgaande afvalstoffeni-componenten bij 
de betreffende transporteurs en verwerkingsinrichtingen. 

2) de gegevensverstrekking van de gemeenten en samenwerkingagebieden 
(par. 5.4.2):. 

Deze gegevensverstrekking bestaat uit aanvullende geaggregeerde 
gegevens met betrekking tot het ontstaan van een aantal catego
riën afvalstoffen/~componenten in de betreffende gemeenten 
(resp. samenwerkingsgebieden) • 

Bij de gegevensverstrekking van de verwerkingsinrichtingen is tevens 
het gegevensmodel van debewaking van de geweigerde aanbiedingen opge
nomen. De informatiebehoefte met betrekking tot 'heze (geweigerde) aan
biedingen bestaat uit gegevens pér aanbieding i waardoor de te verstrek
ken gegevens .niet als zodanig geaggregeerd zijn. 

Gezien het feit dat de gegevensbehoefte van de provinciale overheid 
ten aanzien van de transporteurs en de verwerkingsinrichtingen gelijk
luidend is, zijn beide soorten organisaties voor wat de gegevensver
strekking betreft in één gegevensmodel ondergebracht. 

Globaal gesteld zijn de geaggregeerde gegevens die door de transpor
teurs en verwerkingsinrichtingen, in de visie van de provinciale over
heid, verstrekt dienen te worden bedoeld om inzicht te verkrijgen in 
de bedrijfsafvalstoffens.tromen. De gegevens die verstrekt dienen te 
worden door de gemeenten/samenwerkingagebieden zijn bedoeld om ener
zijds inzi.cht te verkrijgen in de activiteiten op het gebied van de 
gescheiden inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en anderzijds 
om inzicht te verkrijgen in het vrijkomen van bouw- en sloopafval. 

5.4.1 TRANSPORTEURS EN VERWERKINGSINRICHTINGEN 

In het gegevensmodel van de gegevensverstrekking van de transporteurs 
en verwerkingsinrichtingen (schema 5.5) zijn de geaggregeerde gegevens 
weergegeven die de betreffende organisaties dienen te verstrekken. Met 
betrekking tot de ingaande afvalstoffeni-componenten zijn dit: 

Het bedrijfsafvalstoffen aanboorhet aaribod_ v~_bedliijfsarva~stoffen 
bij de verwerkingsinrichting en ':transpOrteur,.;; ,):)i t, ~~Qcl · d~ent: ,9e'S.pa~:", 
C:.ifi~er~ ·~zi]R · né}~: · ~~~~-::~'-.. :-:- . :·:s;,..;-: <- . :~ :-::-.:: · · ;:;·~~:-;; _ ~ _ , . ::; ,- -· -- ::::: ·· · ~ -- -. - · · - :·. 
:t) ~-het ~;;.amenwerk:i.~gsge:bied v~ · ~aar riet- :;;ft-~#~.t.-=s--: treg.io > , én • 

·-· ~ . - - :: .~· ... -----

··.- .... 



STRUCLUURDIAGRAM GEGEVENSVERSTREKKING VERWERKINGSINRICHTING/TRANSPORTEUR OBJECTEN: TOELICHTING 

Regio (Re!ilio-code , Omschrijving) 

I REGIO 
L, Gemeente (Gemeentenaam , Contact-afdeli ng 
I' 

, 

1 I 
Contact-adres ' Regio-code) 

Verw.inr. (Naam verw. i nr. , Adres verw.inr . ' Verwerkingsinrichting 

I J l I I L Naam adres woonplaats beheerder ' GEMEENTE VERW.INR. VERW .MET!l . r Regio-code) 

Verw.meth. (V.rwerkin~scode , Omschrijving) Verwerkingsmethode 

Verw. inr. meth . (Naam Verw. inr. 
' 

Verwerkingscode) Meth. bij de vèrw.inr. 
J L l VERW . INR.METB. _f S . B. I. (SBI-code , Omschrijving) Standaard bedrijfsindeli ng 

I A. S.I. (ASI-code , Omschrijving) Afvalstoffen indeling van naar 
~!:1_~:. __ ------~--------- Sted. Aanbod ( Naam verw . inr. ' Verwerkingacode ' Aanbod stede:.i:jk afVal -- -------- - ----------------- --- --- ---,v •• 

; Periode Gemeentenaam , I ' 
! I STED. AANBOD I I BEDR. AANBOD I I AFGIFTE. VERW . I I AFGIFTE BERG. J ASI-code , Gewicht) 
I 

--------------~--------
Bedr. Aanbod (Naam verw. inr. , Verwerkin!ilscode Aanbod bedrijfsafval I ' I 

~-------------------
V<JH ------- -------- --------

~· · Gemeentenaam , SBI-code prov. ' 

I I AS I -code , Begio-code , Gewicht) 
S .B. I. 

Afgifte Verw. (Naam verw. inr . ' Verwerkingscode ' Afgi ften t.b.v. verwerking 

Periode , Best emmin2scode , Naam 

bestemming , ASI-code , Gewicht) 
j L 
Î 

A.S.I. r Afgifte Berg . (Naam verw. inr . , Verwerkingacode Afgiften t.b.v. he rgebruik ' 
Periode , Regio-code , Bestemmin2s-

code , ASI- code ' Gewi cht) 

SCHEMA s.s : GEGEVENSMODEL GEGEVENSVERSTREKKING VAN DE VERWERKINGSINRICHTINGEN EN DE TRANSPORTEURS 
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2) de bedrijfsklasse waarbij het is vrijgekomen (S.B.I.), én 
3) de aard en soort afvalstoffenl-:componenten (A.s:'i:)-die het betreft. 
D±t aanbod diènt vervolgens per . periode het totäàïgëwicht te bevatten . 
dat volgens een verwerkingsmethOde bij de betreffende verwerkingsin
richting verwerkt is . (~~~~!~:!:~9:~!~!!~~~!~Sl:~~~Ç!~). 

Het stedelijk aanbod~ de restgroep van aanbiedingen bij de verwerkings
inrichting en transporteur. Dit aanbod zal hoofdzakelijk bestaan uit de 
door enlof voor de gemeenten ingezamelde afvalstoffen ; (zoals b.v. huis
houdelijke afvalstoffen, grof huisvuil,veeg- en marktafval, plantsoen
afval, bagger putmodder en beer), maar tevens de afvalstoffen die door 
particulieren bij de verwerkingsinrichting zijn aangeboden. Dit aanbod 
dient gespecificeerd te zijn naar: 
1) de gemeente van waar het afkomstig is (gemeente), én 
2) de aard en soort afvalstoffenl-componentën-(Ä:s.I.) die het betreft. 
Dit aanbod dient vervolgens per periode het totaalgewicht te bevatten 
dat volgens een verwerkingsmethode bij de betreffende verwerkingsin-
richting verwerkt is (~~~~!~!~2~!~!!~~~~2=~~~~Ç!~) • 

Met betrekking tot de uitgaande afvalstoffeni-componenten dienen de be
treffende organisaties gegevens te verstrekken .met betrekking tot: 

De afgiften ter (verdere) verwerking~ het totaal van afvalstoffeni-com
ponenten dat de verwerkingsinrichting verlaat ten behoeve van verdere 
verwerking, gespecificeerd naar: 
1) de aard en soort afvalstoffeni-componenten (~~~~~~) die het betreft, 

én 
2) de verwerkingsmethode én verwerkingsinrich.ting van bestemming (uaa:J:-

verwerkingsinrichting-med!hode). · ----
Oe .· totäïë~äfg~g~;ë;t-:h~;ëëïhëid.-Tin gewicht)- l>ij de . verwerkingsinrich
ting als gevolg van een verwerkingsmethode (~~=~~~~!~~~2~!~!!~~~!~2: 
~~~9~) dient vervolgens per periode opgestea.d te<worden. 

De afgiften voor hergebruik~ het totaal van afvalstoffeni-componenten 
dat de verwerkingsinrichting verlaat ten behoeve van hergebruiksdoelein
den, gespecificeerd naar: 
1) de aard en soort afvalstoffen/~componenten (~~S·~~) die het betreft, 

én 
2) welke vorm van hergebruik (Verwerkingsmethode), én 
3> het samenwerkingsgebied van -t;ë~t.ëmming-Trëgiol • 
De totale afgegeven hoeveelheid (in gewicht) bij de verwerkingsinrich~ 
ting als gevolg van een verwerkingsmethode (verwerkingsinrichting-me
thode) dient vervolgens per periode · opges te lêr tewÖ~'d.ën:~-----------

Tenslotte dienen de verwerkingsinrichtirigen, in de visie van de:provin~ 
ciale overheid, gegevens te verstrekken met betrekking tot de dóorverwe
zen aanbieding-en (schema 5.6). vanwege het feit dat deze grOep van aan
biedingen mogelijk in strijd· is met een miliêul'lyg±ênische verwijdering 
van de afvalstoffen, hecht d'e provinciale overheid er speciaalwaàrd.e 
aan om deze aanbiedingen i.n de meest -gedetai.lleerde vorm te kunnen vol
gen, vandaar dat zij dé 9ècJévens ·per aartbieding wenst te verkri.jgen. De 
gegevens die de verwerkingsinrichtingen dienen te (gaan) verstrekken 
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S'l'RUCI'UURDIAGRAM BEWAKING VAN DE !XlOINERWEZBN AANBIED.INGEN 

OBJECTEN: 

Regio (Regio-code , Omschrijving) 

Verw.inr. (Naam verw.inr. , Adres verw.inr. , 

Naam adres woonplaats beheerder , 

Regio-code) 

Verw.meth. (Verwerkingscode , Omschrijving) 

Verw.inr.meth. (Naam verw.inr. , Verwerkingsecdel 

. Accept. Crit. (Acceptatie-code , Omschrijving) 

Transporteur (Transporteur-code , Naam adres 

woonplaats transporteur) 

Aanbieder (Aanbieder-code , Naam adres woonplaats 

aanbieder , Regio-code) 

Int. Acc. Crit, (Interne acceptatie-code , 

omschrijving , Acceptatie-code) 

Doorverwijzing (Naam verw.inr. , Verwerkingacode , 

Datum en tijd , Naam bestemming , 

Bestemmingscode , Transporteur

code , Aanbied•r-code , Interne 

acceptatie-code , Ra~p~lteraijn , 

Gewicht) 

provincie 

verw.inr. 

TOELICHTING 

Verwerkingsinrichting 

Verwerkingsmethode 

Meth. bij de verw.inr • 

Acceptatie criterium 

Intern acceptatie cri
terium 

SCHEI4A 5.6 GEGEVENSMODEL BEWAIUNG ·VAN DE DOORVERWEZEN AANBIEDINGEN 

zijn pér doorverwezen/geweigerde aanbieding : (~~~~~~~Ï~~~~): 
de reden waarom de aanbieding niet is geaccepteerd (~~!~E~-~~~~E!~!~~ 

~!:~~~!~~), 
degene die de aanbieding heeft gepleegd (transporteur), 
de (geadviseerde) alternatieve verwerkingsm~thÖd~-~n-verwerkingsin-

richting (~~~~=~~~~!~~~~~~~!~~~!~~~=~~~~9~), 
de termijn waarbinnen de betreffende deerverwijzing bij de alternatie-

ve bestemming dient te worden aangeboden, 
het gewicht van de doorverwijzing. 
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Op deze W1JZe Z1Jn de doorverwijzingen gekoppeld aan een (mogelijke) al
ternatieve verwerkingsmethode / en is met behulp van het aangeven van een 
alternatieve verwerkingsinrichting mogelijk om aldaar te informeren of 
de betreffende lading afvalstoffeni-componenten gear~iveert zijn. In het 
geval dat de doorverwijzing niet binnen de gestelde termijn daar is aan
gekomen kan (eventueel via de transporteur) de producent van de afval
stoffeni-componenten benaderd worden om de uiteindelijke bestemming te 
achterhalen. 

5.4.2 GEMEENTEN/SAMENWERKINGSGEBIEDEN 

In het gegevensmodel van de gegevensverstrekking van de gemeenten/samen
werkingsgebieden (schema 5. 7) ·zijn de geaggregee~de .qegevens:weergegeven 
die zij, in de-visie van de provincici!e overhei~i diènen de verstrekken 
met betrekking tot: 

- het stedelijk aanbocirde door en/of voor de gemeente ingezamelde afval
stoffen (zoals b.v. huishoudelijke a:E-\ràlstoffen, grof hui5vuil, veeg- en 
marktafval, plantsoenafval, bagger, putmodder en beer) in de betreffende 
gemeente. Dit aanbod dient gespecificeerd te zijn naar: 
1) aard en soort afvalstoffen/-componenten (A.S.I.) die het betreft, én 
2) de wij ze waarop - ~eze zijn ' inqe;l!;ameid Cii1zamëïmëthode) , én 
3) de VêÎ'werkingsmethodê en-verwerkingsinrlÓhting-van-bëstemming (ver-

werkingsinrichting-methode). ---
De totäïë-hoëvëëïhëid-(in-gëwicht) dient vervolgens per periode te wor
den opgesteld. 

- de [escheiden· inzameling; _ acti~f,~iten '?.P _h~t,:.~~~ie_d_ :Yall · gescheiden in-
21:amêlen ·van''>.huish.C!>udèlf~e - änvälstofferi. De totale hoeveelheid (in ge
wicht) van gescheiden ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen dient per 
gemeente gespecificeert te zijn naar: 
1) de componenten die zijn ingezameld (componenten), én 
2) de wijze waarop deze zijn ingezameld-(inzäiiiëïmëthode). 
vervolgens dient het aantal voorzieningen-äängëgëvën-të zijn dat voor 
de _betreffende .totalen is ingericht en de periode waarop ze betrekking 
hebben. 

Op deze wijze ontstaat er op provinciaal niveau overzicht van de activi
teiten die op het gebied van gescheiden inzameling in de provincie ge
beuren en de hoeveelheden afvalcomponenten die daarbij hergebruikt wor
den. 

- het bouw- en sloopafval; de vrijkomende hoeveelheden bouw- en sloopaf
val in de betreffende gemeente. Deze hoeveelheden (in gewicht) dienen, 
in de visie_'lvl!d\ : c:l_ê ;~J!ovinciä1.e -<?verhéiq, · per gemeente gespecificeerd te 
zijn naar: 
1) de soort activiteit waarbij het is vrijgekomen (project), én 
2) de aard en soort van de afvalstoffen/-componenten-(Ä:s:r.), én 
3) de verwerkingsmethode en verwerkingsinrichting van bëstëmming (ver-



STRUCTUURDIAGRAM GEGEVENSVERSTREKKING GEMEENTE/SAMENWERKINGSGEBIED OBJECI'EN : TOELICHTING 

Regio (Regio-code , Omschrijving) 

I VERW.METH. I A.S.I. (AS I-code 
' 

Omschrijving) Afvalstoffen indeling 

J 
Verw.meth. (Verwerkingscode , Omschrijving) Verwerkingsmethode 

Verw.inr. (Naam verw.inr. ' 
Adres ven<.inr . ' 

Verwerkingsinrichting 

_J L Naam adres woonplaats beheerder 
' l VERW .INR. METH. r 

Regio-code) 

1 Verw.inr.meth. (Naam verw. inr. - , -Verwerkin2scode) Meth ; bij de verw.inr. 

Gemeente ( Gemeentenaam Contact-afdeling 

I L I J ' ' REGIO l' I VERW.INR. Contact-adres Regio-code) 
' 

r Project (Project-code ' Activiteit , Bouwwerk) Bouw- en sloopprojecten 

B&Sl. Afval (Gemeentenaam , Periode , Project- Bouw- en sloopafval 

J GEMEENTE L code , Naam verw. inr. , Verwerkings-
1 J 

prov. --------------------~----------
code , ASI-code , Gewicht) .--- ------- --------------- -------- ----1 -overtreding (OVertreding-code , Omschrijving) 1gem. I I . I 

! l STED. AFIJAL J I l I ILLEGALE ACT. I I I 
I Illegale Act. (Gemeentenaam , Datum en tijd , Geconstateerde illegale 

. GESCH. INZ. B&SL. AFVAL I 
I activiteiten 
I overtreding:-code , ASI-code , I 

-------~--------~------------- ----j;--------------
I 

I gem.1 ·---- ------- -- ----· Gewicht) 
prov. 

Inz.meth. (Inzameling:scode , Omschrijving) Methode van inzamelen 

I I I INZ.METH. I CCMPONENT I OVERTREDING I Component (Com~nent-code , Omschrijving) 

Gesch. Inz. ( Gemeentenaam , Periode , Com~nent- Gescheiden inzameling 

code , Inzamelingscode , Aantal 

J A.S.I. L voorzieningen , Gewicht) 
1 r 

Sted. Afval (Gemeentenaam , Periode , Inzamelings- Stedelijke afvalstoffen 

11 
~ , Naam verw. inr. , Verwerking:s-

I I 
code , ASI-code , Gewicht. 

PROJECT 

SCHEMA 5.7 : GEGEVENSMODEL GEGEVENSVERSTREKKING VAN DE GEMEENTEN EN DE SAMENWERKINGSGEBIEDEN 
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De verwijdering van de bouw- en sloopafvalstoffen geschiedt in het alge
meen door de aannemer van het betreffende bouw- of sloopproject. Door 
gegevens te verlangen via de vergunningen die voor het uitvoeren van de
ze activiteiten verleend dienen te zijn, kan de gemeentelijke overheid 
inzicht verkrijgen in deze afvalstoffenstromen. Het aggregeren van deze 
gegevens naar provinciaal niveau kan ook daar het gewenste inzicht ver
schaffen. 

- de illegale activiteiten; de, op het grondgebied van de betreffende ge
meente, geconstateerde overtredingen in het kader van de Afvalstoffen
wet. P~r geconstateerde illegale activiteit dient de gemeente, in de 
visie van de provinciale overheid, gegevens te verstrekken met betrek~ 
king tot: 
-de reden van het illegaal zijn (overtreding), 
-de aard en soort van de afvalstoffen (A.S.I.), en 
- het gewicht van de afvalstoffen. 
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

In dit hoofdstuk zullen de conclusies en aanbevelingen naar aanleiding 
van dit onderzoek voor de betrokken organisaties worden geformuleerd. 
In deze inleiding zullen enkele algemene conclusies worden gepresen
teerd, de navolgende paragrafen (par. 6.1 t/m 6.4) zullen de conclu
sies en aanbevelingen voor de desbetreffende organisaties beschrijven. 

Als algemene conclusies en aanbevelingen naaréaanleiding van dit onder
zoek zijn onderscheiden: 

1) Het inzicht in de afvalstoffenverwijdering zoals de provinciale 
overheid dit wenst is, gezien de huidige wijze waarop de afvalstoffen
verwijdering plaats vindt, niet te verkrijgen. 

2) Er bestaan verschillen in de informatiebehoeften tussen de provin
ciale overheid enerzijds en de uitvoerende organisaties anderzijds, 
waardoor het opstellen van één gegevens~del voor het ISA Noord-Brabant 
niet moge~ijk is. Er dient nader overleg plaats te vinden om de discre
panties tussen de beide visies op te lossen. 

3) Om het gewenste inzicht in de afvalstoffenverwijdering te verkrijgen 
dient het infologisch {en systelogisch) model uitgebreid te worden naar 
de overige categoriën ' afvalstoffen waar de provinciale afvalstoffen 
plannen voor opgesteld dienen te worden. Voor het zuiveringsslib kan 
men denken aan het koppelen van de registratie bij .de Rioolwater Zui
veringsinstallaties aan die van het ISA Noord~Brabant. Evenzo kan men 
onderzoeken of de registratie van de Rijksdienst voor het Wegverkeer 
gegevens op kan leveren met betrekking tot de verwijdering van auto
wrakken. 

4) Voor de realisatie van het ISA Noord-Brabant dienen nog de twee 
overige aspectmodellen uit de modellen-cyclus te worden opgesteld. Ver
der onderzoek is derhalve noodzakelijk. 

6. 1 PROVINCIE 

Naast de algemene conclusies en aanbevelingen die in de inleiding van 
dit hoofdstuk zijn vermeld kan voor de provinë:iale overheid .nog worden 
gesteld dat: 

1) Overleg met de transporteurs van afvalstoffen gewenst is om een op
lossing te vinden waarmee de herkomst van met name de bedrijfsafval
stoffen die in routes worden ingezameld, achterhaald kan worden. 

2) Uitbreiden van de voorwaarden met betrekking tot de registratie van 
de in- en uitgaande afvalstoffen bij de verwerkingsinrichtingen. Zowel 
met betrekking tot de herkomst van bedrijfsafvalstoffeh (S.B.I.-code) 
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als met betrekking tot de te onderscheiden categoriën afvalstoffen 
waarin zowel de aard als de soort van de afvalstoffen in verwerkt is. 

3) Om inzicht ~e verkrijgen in het ontstaan van de bedrijfsafvalstof
fen kan de provinciale overheid van de bevoegdheid gebruik maken het 
afkondigen van provinciale verordeningen in het kader van de Afvalstof
fenwet. Als voorbeeld hiervoor kan gedacht worden aan de Verordening 
Bedrijfs Afval van Zuid-Holland (VBA). Het ISA Noord-Brabant signaleert 
een aanbieding van afvalstoffen op het moment dat deze ter inzameling 
wordt aangeboden, het traject dat daar aan voor af gaat wordt niet ge
signaleerd. 

6.2 VERWERKINGSINRICHTINGEN 

De conclusies en aanbevelingen ten aanzien van de verwerkirigsinrich~ 
tingen zijn: 

1) Voor de verwerkingsinrichtingen is het doel waarvoor het ISA Noord
Brabant ontwikkeld wordt niet van primair belang. De inspanningen die 
de verwerkingsinrichtingen (extra) dienen te leveren ten behoeve van de 
gegevensverstrekking aan de provinciale overheid dienen miriimaal : te 
zijn. 

2) Inzicht in de aard en omvang van de afvalstromen is voor de verwer
kingsinrichtingen van belang voor zover deze op het interne beleid van 
de verwerkingsinrichting uitwerking hebben. 

3) Registratie van de in- en uitgaande afvalstoffen dient zoveel moge;_ 
lijk uniform te gaan geschieden. De indeling van de categoriën afval
stoffen dient niet alleen op de organisatie afgestemd te zijn, maar te
vens aan. te sluiten op de indeling van de provinciale overheid. 

4) De doorverwezen aanbiedingen zouden geregistreerdkunnen ,wörden om de 
gegevens daarván - aan .de p.rovinè.iàle ovè:rhéid te kunnen verstrekken 
dat deze aanbiedingen gevolgd kunnen gaan worden. 

5) ,De herkomst .en bestemming van de in- en uitgaande afvalstoffeni-com
ponenten zouden bij de aanbieding of afgifte gespecificeerder kunnen 
worden nagevraagd bij de aanbieder of afnemer (de transporteur) • 

6.3 TRANSPORTEURS 

De conclusies en aanbevelingen ten aanzien van de transporteurs van af
valstoffen zijn: 
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1) Om de afvalstromen te kunnen volgen zijn gegevens van de transpor
teur van de afvalstoffeni-componenten noodzakelijk. Door met name de 
inzameling in routes van de bedrijfsafvalstoffen wordt het bij de ver
dere verwerking van de afvalstoffeni-componenten voor de verwerkings
inrichtingen niet meer mogelijk om eenduidigde producent(en) ervan 
aan te geven. Een uitbreiding van de registratie bij de transporteurs, 
b.v. het koppelen van de S.B.I.-code aan de klanten en het schatten van 
het gewicht of volume van elke lediging, zou de aanvullende gegevens 
kunnen opleveren metbetrekking tot de herkomst per maatschappelijke 
activiteit en de hoeveelheid die daarbij is vrijgekomen. De herkomst 
naar regio is in het algemeen wél te achterhalen. 

2) Door de methoden van inzameling is de aard van de bedrijfafvalstof
fen in het algemeen niet vast te stellen op een detailleringsniveau 
waari!_l hergebruiksmogelijkheden zichtbaar worden. Wederom vanwege de 
indeling van de routes worden (bedrijfs)afvalstoffen van heterogene 
aard vermengd en ter verwerking aangeboden. Een eenduidige indeling in 
een afvalstoffen indeling die op basis van de aard (en soort) is samen
gesteld is voor deze afvalstoffen dan niet meer mogelijk. 

3) De indelingen dië de transporteurs voor de afvalstoffen hanteren zijn 
afgestemd op de (tariefs) indelingen bij de ··verwerkingsinrichtingen en de 
gewicht/volume verhouding van de afvalstoffen. Deze afvalstoffen inde
lingen zijn niet eenduidig te vertalen naar een indeling die gebaseerd 
is op de aard en soort van de afvalstoffen. 

6.4 GEMEENTEN/SAMENWEIU<INGSGEBIEDEN 

De conclusies en aanbevelingen -ten aanzien ·van de gemeenten/samenwer~ 
kingsgebieden zijn: 

1) Uniforme registratie van de activiteiten op het gebied van de ge
scheiden inzameling van huishoudelijke afvalstoffen zouden op regionaal 
en provinciaal niveau inzicht kunnen verschaffen in de aard en hoeveel
heid van de afvalcomponenten di.e op deze wijze verwijderd worden. Door 
het verbinden van registratievoorwaarden bij het uitvoeren van activi
teiten op dit gebied (h.v. per component de ingezamelde hoeveelheid en 
de bestemming ervan) b:tj de vergunningver~ening bestaat de mogelijkheid 
om aan deze gegevens te komen. 

2) Voor de registratie van de bouw- en sloopafvalstoffen kan een verge
lijkbare oplossing aangegeven worden. Door het verbinden van voorwaar
den voor wat betreft de registratie van de vrijkomende hoeveelheden af
valstoffen naar samenstelling en de bestemming ervan aan de bouw- en 
sloopvergunningen, kunnen gegevens over deze afvalstromen beschikbaar 
komen. Een uniforme indeling naar projecten en materialen geven vervol
gens de mogelijkheid om deze gegevens op regionaal en provinciaal ni
veau te aggregeren. 
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BIJLAGE 1 ONDERZOEKSOPDRACHT INFORMATIESYSTEEM AFVALSTOFFEN NOORD-BRABANT 
a=========:==================-••===~-=======~•---=====:~==== 

In het kader van de afvalstoffenwet dient op elke verwerkingsinrichting 

(b.v. stortlocaties) een -geautomatiseerd- registratiesysteem aanwezig te 

zijn voor de aangevoerde afvalstoffen. Volgens de planning van het onderzoeks

programma fase III (1984) zal daartoe een studie worden verricht naar de meest 

doelmatige opzet van dergelijke registratiesystemen. Uniformiteit speelt daar- · 

bij een belangrijke rol, o.a. om door koppeling van systemen een beter inzicht 

te verkrijgen in de omvang en samenstelling van afvalstromen op regionaal, 

provinciaal, en landelijk niveau. 

Ter voorbereiding van het deelproject 'registratiesystemen' zijn reeds enkele 

gesprekken gevoerd met het VROM, dhr. Mertens (dir. gemeentereiniging ~ilburg), 

en dhr. Pels (vakgroep Bestuurlijke Informatie Systemen en Automatisering, THE). 

Uit deze gesprekken kan worden geconcludeerd dat een dergelijk informatie

model, dat inmiddels is ontwikkeld in opdracht van de centrale overheid, kri

tisch dient te worden herzien en getoetst aan de eisen die er vanuit de (cen

trale) overheid aan gesteld worden. Daartoe wordt een nauwe samenwerking met 

het VROM zeer wenselijk geacht. 

Concreet zal in het bovengenoemde project de aandacht uitgaan naar: 

1) Verkrijgen van inzicht in de afvalstoffenproblematiek, met name ten 

aanzien van de fysieke afvalstromen (ontstaan, inzameling, be- en verwerking, 

definitieve stort van residuen). Gedacht wordt om dit uit te werken voor een 

of enkele, voor hergebruik relevante, voorbeeld-afvalcomponenten/stromen 

(b.v. houtafval). Dit zal resulteren in een procesbeschrijving waarin met 

name de vermengings- en scheidingsaspecten, én de verschillende keuze

mogelijkheden op dè\stations binnen de verwerkingsstromen naar.voren zullen 

komen. 

2) Het opstellen en analyseren van een pakket van eisen dat door de relevante 

beleidsorganen gesteld wordt aan registratie/informatie systemen op de diver

se verwerkingsinrichtingen. Van belang daarbij is dat zo'n registratiesysteem 

bruikbaar moet zijn bij de verwerkingsinrichtingen in alle fasen van de fy

sieke afvalstrOmen en dat op de verschillende bestuurlijke niveau's de beno

digde gegevens beschikbaar kunnen zijn. 

3) Het ontwerpen van een functioneel model van een informatie systeem dat aan 

de resultaten van de voorgenoemde punten voldoet, waardoor er een structuur 

gegeven wordt aan ee~ registratie/informatie systeem ter onde~~teuning van 

een provinciaal afvalstoffenbeleid dat aansluit bij de richtlijnen die van

uit de centrale overheid gesteld (gaan) worden. 
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In het vooronderzoek zal een analyse van de bovengenoemde aandachtsvelden 

plaatsvinden. Op basis van deze analyse zal in juli '84 inoverleg met het WMP, 
~-

de vakgroep BISA, en het VROM een uitwerking en concretisering van het verdere 

onderzoek plaatsvinden. 

De begeleiding van het onderzoek zal gestalte krijgen door: 

- de stafgroep van het WMP (dhr. Bieze en dhr. v. Weenen) 

- de vakgroep BISA (dhr. Pels) 

VROM begeleidingscommissie (nog nader in te vullen) 

In de modellencyclus voor het ontwerpen van informatie systemen worden een 

aantal aspectmodellen onderscheiden. Het afstudeer-onderzoek betreft met 

name: 

1) het opstellen van een systelogisch model, en 

2) het opstellen van een infologisch model 

m.b.t. informatie systemen ter ondersteuning van het afvalstoffenbeleid van 

de provincie Noord Brabant. 

ad 1) Het systelogisch model, een systeembeschrijving van de afvalstoffen

beheersing, vereist een tweetal analyses die resulteren in: 

a) een ~!2~~~~~~~~~~-~~~! van de verschillende organisaties en 

instanties die zich bezig houden met de afvalstoffenbeheersing 

en -verwerking; hun taken, beslissingsbevoegdheden en onderlinge 

relaties. 

b) een R!~~~~~~~~!~1~~~2 van de fysieke afvalstromen waarin met name 

de vermengings- en scheidingsaspecten, én de keuzemogelijkheden 

gedurende de fasen van de afvalstromen (ontstaan, inzameling, be

en verwerking, definitieve stort van residuen) naar voren komen. 

ad 2) Het infologisch model is een beschrijving van de semantische aspecten 

van het informatie systeem. Dit is wederom op te delen in twee deel

gebieden, namelijk: 

a) het opstellen van de ~~~~~~~~-~~~~~~!-~~-~~!-~X~~~~~; wat zijn 

de objecten, attributen, relaties en (database) constraints . 

b) het opstellen van de ~~~!~~~-~~~!~~!-~~-~~!-~X~~~; welke 

queries moeten mogelijk zijn, welke inhoudelijke wijzigingen zijn 

toeges taan en voor wie. 
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BIJLAGE 2 VERKLARING DER TEKENS ===================== 

r--------------~ 
I I 
I I 

L--------------~ 

Object; symbool voor een belangrijk begrip binnen de 

organisatie/instantie. 

l:N-relatie; relatie tussen twee objecten waarbij in de 

richting van de pijl precies één element uit het rechter 

object hoort bij 0,1 of meer elementen uit het linker 

object. 

Differentiatie; relatie tussen twee objecten waarbij in 

de richting van de pijl precies één element uit het rech

ter object hoort bij h66gstens één element uit het linker 

object. Het linker object is een verbijzondering/differen

tiatie van het rechter object 

Gesloten differentiatie; dit is een bijzondere vorm van 

een differentiatie. Bij het rechter object hoort precies 

één linker object, hetzij het linkerboven object hetzij 

het linkeronder object. 

Verantwoordelijkheidsgebied van de organisatie/instantie 

die daarbinnen vermeld is. Deze organisatie/instantie 

draagt de zorg voor het onderhouden van de objecten die 

binnen het gebied onderscheiden zijn. 


