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Samenvatting 

In 1984 is het tweede deel van fase III van het Waste Management Project 
uitgevoerd. Het onderzoek in het kader van het Waste Management Project 
dient uiteindelijk een aantal bouwstenen op te leveren voor het Pro
vinciale Afvalstoffen Plan (periode 1987-1994). Het onderzoek wordt 
uitgevoerd in opdracht en deels voor rekening van de provincie Noord
Brabant, onder begeleiding van vakgroepen van de Technische Hogeschool 
Eindhoven en de Katholieke Hogeschool Tilburg. Het totale onderzoek 
vindt plaats onder auspiciën van het Samenwerkingsorgaan KHT-THE. 

Fase III (1983 en 1984) betreft de fase waarin deelonderzoekingen naar 
specifieke thema's verricht worden. In 1983 is hiermee een start gemaakt 
op basis van de resultaten van fase I (literatuurstudie) en fase II 
(selectie van onderzoeksvelden). Daarbij werd tevens aangesloten op de 
uitkomsten van een viertal deelstudies die in de tweede fase werden 
uitgevoerd. 
Deze voorstudies uit fase II hadden betrekking op sociaal-psychologische 
aspecten van gescheiden inzameling, composteringstechnieken, afzetmark
ten voor teruggewonnen materialen/energiedragers en de rol van milieu
effect-rapportage bij de afvalverwijdering. 

Het onderzoek in fase III is gebaseerd op o.a. de volgende uitgangs
punten: 
1. Het ontwerpen van een toekomstig afvalstoffenbeleid vereist een 

nauwkeuriger inzicht in bestaande en verwachte regionale afval
stromen. Met name voor de categorie (procesgebonden) bedrijfsafval 
dienen meer gegevens te worden verkregen over hoeveelheden en 
samenstellingen. 

2. Gezien de relatief lage stortkosten in Noord-Brabant, zullen de ge
kozen oplossingen vooralsnog weinig kostbaar en derhalve technolo
gisch niet te gecompliceerd moeten zijn. Daarbij wordt dan in het 
bijzonder gedacht aan het voorkomen van het ontstaan van afval, 
scheiding aan de bron en composteringstechnieken. 

3. Economische haalbaarheid van alternatieve inzamelings- en verwijde
eringssystemen wordt in hoge mate bepaald door de afzetbaarheid van 
teruggewonnen materialen en/of energiedragers. 

Deze uitgangspunten zijn in hoofdstuk 1 beschreven waarbij aangesloten 
werd op de beleidsdoelstellingen van de provincie Noord-Brabant inzake 
het huidige en toekomstige afvalstoffenbeleid. In hoofdstuk 1 wordt 
tevens een overzicht gegeven van de deelonderzoekingen uit het eerste 
deel van fase III. Zo werd in 1983 onderzoek verricht naar: 

afzetmarkten voor compost in Noord-Brabant 
composteringstechnieken en compostkwaliteiten 
sociaal-psychologische factoren van gescheiden inzameling 
inventariserend onderzoek bedrijfsafvalstoffen 
vergisting van zuiveringsslib en varkensdrijfmest 
afvalverwerking en milieu-effect-rapportage. 



De deelstudie uit · 1984 vormen voor een aantal onderzoeksthema's een 
vervolg op het onderzoeksprogramma 1983. Zo werden in 1984 studies 
uitgevoerd naar: 

Het thema inventarisatie en registratie van afvalstromen door 
middel van een tweetal onderzoeken. Het deelproject 'inventarisatie 
van afvalstromen in Noord-Brabant' is grotendeels gebaseerd op een 
analyse van de gegevens van de gemeenten in Noord-Brabant uit de 
enquête Afvalstoffen welke in 1981 door het toenmalige IVA is 
gehouden onder alle nederlandse gemeenten. De analyse heeft 
rekening houdend met de onnauwkeurigheid van de gegevens verstrekt 
door de gemeenten - een redelijk beeld opgeleverd van de bestaande 
afvalstromen en vormen van hergebruik met name van de categorie 
huishoudelijk afval. Voor de componenten glas en papier/karton 
blijken de thans bestaande structuren van gescheiden inzameling al 
redelijk te functioneren hoewel aanzienlijke verbeteringen mogelijk 
moeten zijn. In het betreffende deelrapport zijn daartoe een aantal 
aanbevelingen opgenomen. 

De tweede deelstudie was gericht op het ontwikkelen van een 'infor
matiesysteem afvalstoffen Noord-Brabant'. Het onderzoek werd 
uitgevoerd onder medebegeleiding van het VROM. Concluderend kan 
gesteld worden dat de toegepaste methodiek van modulaire decomposi
tie (ontwikkeld binnen de afdeling Bedrijfskunde, THE) perspec
tieven biedt bij de ontwikkeling van een dergelijk complex infor
matiesysteem. Voor een aantal afvalcategoriën zijn de hoofdlijnen 
van het informatiesysteem (m.n. het systologisch en infologisch 
model) vastgelegd. Een aantal aanbevelingen voor de inhoud van een 
noodzakelijke vervolgstudie zijn in het betreffende deelrapport 
opgenomen. 

Het thema sociaal-psychologische factoren van gescheiden inzameling 
is in 1984 in een drietal deelstudies nader uitgewerkt. Deze 
deelstudies sloten aan op de twee deelstudies uit 1983 rond de 
gescheiden inzamelingsproeven in het Stadsgewest Den Bosch. In de 
deelstudie 'huisvuilscheiding in longitudinaal perspee tief' werd 
het algemene beeld uit eerder onderzoek bevestigd namelijk een 
grote mate van bereidheid tot medewerking aan vormen van gescheiden 
inzameling. De introductie van een minicontainer als inzamelings
middel in de proef bleek deze intentie positief te bevorderen. Dit 
ondanks de gesignaleerde 'weerstand' tegen de minicontainer vóór de 
introductie. 
De deelstudie 'gedrag en scheidingskwaliteit' vormde een aanvulling 
op het eerdere onderzoek daar in deze studie de gemeten gedragsfac
toren (bereidheid, etc.) in een direct verband zijn gebracht met de 
kwaliteiten van de ingezamelde fracties op basis van sorteerproe
ven. In het algemeen bleek dat men het afval vrij goed scheidt, 
ongeveer 88% (op basis van gewicht) van de ingezamelde fractie 
bestaat uit de gevraagde componenten. Naar mate men meer ervaring 
met de proef had, werden minder vaak fouten gemaakt hoewel dit 
uiteindelijk op het gewicht van de niet correct gescheiden fractie 
relatief weinig invloed had. 
Een derde deelstudie werd uitgevoerd naar de validitèit van de 
gegevens uit het onderzoek gehouden in 1983. In de studie 'validi-



teit en non-respondenten' Z1Jn de non-respondenten van de in 1983 
afgenomen enquête benaderd, zowel met behulp van een schriftelijke 
vragenlijst als met een telefonische enquête. Uit de analyse blijkt 
dat de resultaten van de eerdere studies (o.a. de hoge mate van 
bereidheid tot deelname) representatief geacht mogen worden. 

In het thema afzetmarkten van teruggewonnen materialen en energie
dragers heeft een vervolgstudie plaatsgevonden naar de 'afzetmarkt 
voor compost in Noord-Brabant'. Er is een herberekening uitgevoerd 
op de cijfers van het onderzoek uit 1983 waaruit blijkt dat de 
afzetperspectieven nog - negatiever ingeschat moeten worden. 
Daarbij is tevens de mogelijke invloed van de ontwerpwet Mest
stoffen in beschouwing genomen. Deze wet zal in de toekomst waar
schijnlijk leiden tot een beteren spreiding van de regionale 
mestoverschotten. Dit betekent een toenemende verslechtering van de 
concurrentiepositie van compost in die gebieden waarvoor de afzet
perspectieven van compost in het verleden als nog relatief gunstig 
werden aangemerkt. 

Het thema-onderzoek naar wetgeving en afvalverwijdering is in 1984 
toegespitst geweest op 'juridische aspecten van de drijfmestproble
matiek'. In de uitgevoerde deelstudie is op verzoek van en in 
samenwerking met de Provinciale Stuurgroep Mestproblematiek een 
aantal aspecten onderzocht ter voorbereiding van een eventuele 
provinciale verordening rond mestoverschotten in Noord-Brabant. In 
het bijzonder is aandacht geschonken aan de vraagstukken rond 
privacy (registratiemelding), organisatie en financiering. In het 
deelrapport worden o.a. de voorkeur uitgesproken voor de organisa
tie van de Mestbank in de vorm van bijvoorbeeld een provinciale 
dienst gelet op de mogelijkheden voor delegatie van bevoegdheden. 
Een doelmatige aanvoer en afzet dient gerealiseerd te worden door 
middel van een leveringsplicht waarbij mestoverschotten vastgesteld 
moeten worden met behulp van een mestboekhouding. De mestverorde
ning zal gefinancierd moeten worden uit de algemene provinciale 
middelen. 

in het thema technologisch onderzoek is een vervolgstudie uitge
voerd naar 'de roesofiel en thermofiel vergisting van varkensdrijf
mest'. De experimenten op basis van de aanbevelingen uit het 
onderzoek uit 1983 toonden aan dat een thermisch-oxidatieve voor
behandeling bij 120° een sterke stijging van de gasopbrengst bij 
roesofiele vergisting oplevert. Een economische analyse van een 
dergelijke voorbehandeling resulteert echter in de conclusie dat 
ondanks de sterk toegenomen gasproductie het proces niet rendabel 
is. 

aan het thema afvalpreventie is met uitvoering van een drietal 
deelstudies aandacht besteed. Twee van deze studies hadden betrek
king op de mogelijkheden tot het voorkomen van het ontstaan van 
afvalstoffen binnen ondernemingen. De deelstudie 'ondernemersgedrag 
en afvalbeperking' had als doelstelling het ontwikkelen van een 
onderzoeksmodel. Op basis van literatuur wordt een conceptueel 
model aanbevolen dat in de betreffende deelstudie - gedeeltelijk -



werd getoetst door middel van een op de Afvaltech 1984 gehouden 
enqu~te onder bezoekers (met name vertegenwoordigers vanuit het 
bedrijfsleven). 
Het model is tevens als uitgangspunt genomen voor de deelstudie 
'investeringsgedrag in decentrale biogasinstallaties'. Naar aanlei
ding van een enquête onder een grote groep potentiële afnemers voor 
biogasinstallaties (met name in Nederland in de intensieve veehou
derij) blijkt dat per 1 januari slechts 24 installaties geplaatst 

. zijn. Omgerekend betekent dit een marktpenetratiegraad van minder 
dan één procent. Afnemers van biogasinstallaties hebben daarbij in 
de praktijk aanzienlijke problemen in de vorm van hoge onderhouds
en reparatiekosten, ondoelmatige energiebenutting e.d. De stagnatie 
op de afzetmarkt wordt deels ook veroorzaakt door het overheids
beleid (drempels bij Hinderwetvergunningen voor de installatie, 
afbouw van subsidie- en premieregelingen) en de lage tarieven die 
electriciteitsbedrijven hanteren bij teruglevering van energie aan 
het openbare net. 
De derde deelstudie richtte zich op gedrag in de consumptiesfeer. 
In het onderzoek 'milieubewuste consumenten en hun dagelijkse 
boodschappen' is uitvoerig ingegaan op de motieven van 477 bezoe
kers aan winkelcentra om wel of niet aandacht te besteden aan 
milieuaspecten bij het kopen van consumptiegoederen. Op grond van 
het onderzoek wordt geconcludeerd dat de helft van de respondenten 
bereid is om meer te betalen voor milieu-vriendelijker producten 
(fosfaatvrije wasmiddelen, deodorants in rollers, e.d.). Echter de 
herkenning van dergelijke producten blijkt voor het merendeel van 
de gevraagden problemen op te leveren. Het onderzoek geeft aan dat 
betere productinformatie (bijv. milieulabels) sterk gewenst is. 

Aan aanvulling op het oorspronkelijke onderzoeksprogramma 1984 is 
op verzoek van de provincie Noord-Brabant een studie verricht naar 
bouw-en sloopafval. In de omvangrijke studie 1 de vrijkomende 
hoeveelheden bouw- en sloopafval in de provincie Noord-Brabant en 
de mogelijkheden tot hergebruik' is aan vrijwel alle aspecten 
aandacht besteed (ontstaan, inzameling, verwerking, potentiële 
afzetmarkten van producten uit puinbrekers, etc.). Geconcludeerd 
wordt dat thans in Noord-Brabant circa 60% van de vrijkomende 
hoeveelheden bouw- en sloopafval hergebruikt worden. Dat wil zeggen 
dat slechts 330.000 ton per jaar bij puinbreekinstallaties verwerkt 
wordt hoewel de geïnstalleerde capaciteit van alle verwerkingsin
richtingen voor bouw- en sloopafval in de provincie geraamd wordt 
op 1.6 miljoen ton (op jaarbasis). Aangezien ook de afzetperspec
tieven als gunstig worden aangemerkt, Zl.Jn in het rapport een 
aantal aanbevelingen (m.n. een actiever beleid zowel vanuit de 
overheid als het bedrijfsleven) opgenomen om het hergebruik van 
deze afvalcategorie te bevorderen. 

Eveneens is als aanvulling op het oorspronkelijke onderzoekspro
gramma, met financiële middelen ter beschikking gesteld door de 
beide hogescholen, onderzoek uitgevoerd naar de categorie zuive
ringsslib. De studie 'verbranding van zuiveringsslib met stortgas' 
is in eerste instantie opgezet als een haalbaarheidsonderzoek door 
middel van een technische en een economische evaluatie. Op basis 
van een groot aantal theoretische berekeningen en een uitvoerige 



literatuurstudie wordt de conclusie getrokken dat vervanging van 
aardgas door stortgas technisch haalbaar is. De economische 
haalbaarheid van stortgaswinning staat of valt met de mogelijkheden 
om op relatief korte afstand afnemers te vinden. Wordt het gas 
uitsluitend voor de slibverbranding toegepast, dan is gaswinning 
economisch niet aantrekkelijk. In de technische deelstudie is een 
aantal varianten van slibdroging en -verbranding onderzocht. Uit de 
studie blijkt dat verbranding van rioolwater-zuiveringsslib in een 
wervelbedoven met warmteterugwinning in een wervelbeddroger in 
theorie aanzienlijk goedkoper is dan verbranding volgens de gang
bare (verbrandings-)processen. Modelberekeningen voor de verbran
ding van mechanisch voorontwaterd slib (3.5% ds) van de zuiverings
installatie van Eindhoven komen ten aanzien van totale verwerkings
kosten in de ordegrootte van f 500,-- (op droge stof basis). Gezien 
de verwachting dat de huidig veelal gehanteerde verwerkingsmetboden 
als toepassing van het slib in de landbouw en storten, in de 
toekomst verder onder druk komen te sta~n, wordt een hoofdstudie 
aanbevolen naar het voorgestelde verbrandingssysteem. 

In hoofdstuk 2 worden samenvattingen gegeven van de in 1984 uitgevoerde 
studies. Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat een meer samenvattende evalua
tie van het in fase lil verrichte onderzoek plaatsvindt in fase IV. 

Hoofdstuk 3 gaat in op de onderzoeksprojecten die ter afsluiting van het 
Waste Management Project 1980-1985 zijn voorgenomen. Het betreft een 
aantal studies in 1985 naar gescheiden inzameling van bedrijfsafval
stoffen, compostering (m.n. uitlooggedrag van zware metalen en bronnen 
van herkomst) en sociaal-psychologisch onderzoek naar de gescheiden 
inzamelingsproei in de gemeente Oirschot. Het accent zal in 1985 (fase 
IV) echter liggen op de evaluatie van de activiteiten uit het Waste 
Management onderzoek 1980-1985, gericht op de beleidsaanbevelingen voor 
het toekomstige provinciale afvalstoffenbeleid. 



1 

0. Inleiding 

Voor u ligt het eindrapport m.b.t. het onderzoeksprogramma 1984 
behorend tot fase lil van het Waste Management Project. Het Waste 
Management Project betreft een gezamenlijk onderzoek van de Provincie 
Noord-Brabant, de Katholieke Hogeschool Tilburg en de Technische 
Hogeschool Eindhoven. Het project dient te resulteren in aanbeve
lingen voor het toekomstige provinciale vaste-afvalstoffenbeleid. 

In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de doelstelling, 
deringswijze van het Waste Management Project. 
beknopte samenvatting gegeven van activiteiten uit 
(t/m 1983). 

fasering en bena
Tevens wordt een 
de eerste 3 fasen 

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van het onderzoeksprogramma 1984 door 
middel van samenvattingen van de uitgevoerde deelstudies. Afgezien is 
van een meer samenvattende evaluatie van het uitgevoerde onderzoek 
daar deze in fase IV zal plaatsvinden. 

Hoofdstuk 3 gaat in op de inhoud en opzet van een aantal deelstudies 
welke in 1985 worden uitgevoerd ter afronding van het totale onder
zoeksprogramma. 
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Hoofdstuk 1. Project 'Waste Management: doelstelling, fasering en 
uitwerking 

1.1. Doelstelling en fasering 

In de periode 1976 tot 1979 is tussen de provincie en de THE 
overleg gevoerd over de mogelijkheid van samenwerking bij onderzoek 
op het gebied van de milieukunde. Hierbij werd aangedrongen op een 
gezamenlijk onderzoek door de THE en de KHT naar de verwerking van 
vaste afvalstoffen in Noord-Brabant. Een dergelijk onderzoek werd 
van groot belang geacht voor de provincie, mede door de nieuwe 
wetgeving welke in 1981 van kracht zou worden (de Afvalstoffenwet). 
Gedacht werd aan een breed onderzoeksprogramma, dat het geheel van 
de problematiek van het beheersen en verwerken van afvalstromen in 
de provincie moest omvatten. 
Volgens de oorspronkelijke onderzoeksopzet bestond het project uit 
de volgende fasen: 

Fase 1: Een kritische literatuurstudie, waarbij vooral materiaal, 
dat elders beschikbaar is, wordt verzameld. Er wordt 
vooral aandacht geschonken aan vergelijkbare 'Waste 
Management' studies, die in andere landen zijn of worden 
verricht (b.v. overeenkomstige onderzoeken in de Verenig
de Staten, Engeland, Italië, Japan en West-Duitsland). 
Materiaal, dat niet toepasbaar is op de situatie in 
Noord-Brabant en/of zinnig lijkt, wordt in deze fase 
uitgezift. De werkzaamheden lopen uit in een gedegen 
rapport. 

Fase II: Nu wordt geëvalueerd, welke van de in fase I verzamelde 
'Waste Management' systemen voor Noord-Brabant geschikt 
zijn of door nader onderzoek geschikt gemaakt kunnen 
worden. Er wordt geselecteerd in: 
a. welke uit andere gebieden bekende werkwijzen zonder 

meer kunnen worden overgenomen; 
b. welke werkwijzen na aanpassing kunnen worden over

genomen; 
c. welke werkwijzen nieuw moeten worden ontwikkeld. Voor 

de groepen b en c wordt vastgesteld welk (eventueel 
aanvullend) onderzoek moet worden verricht en door wie 
dat moet geschieden. De studie is in deze fase vooral 
financieel- economisch, maar heeft ook sociologische 
en sociaal-psychologische aspecten. De werkzaamheden 
lopen uit in een rapport, dat zo nodig ook nauwkeurig 
geformuleerde onderzoeksopdrachten aan wel omschreven 
werkgroepen omvat. 

Fase III: Het in fase Il aangegeven onderzoek wordt nu uitgevoerd 
door de in fase II aangegeven werkgroepen. Het onderzoek 
in deze fase kan financieel- economisch, sociologisch 
en/of technisch zijn. De werkzaamheden lopen uit in een 
aantal rapporten. 

Fase lV: De in fase II geselecteerde en in fase III aangepaste 
en/of aangevulde gegevens worden samengevoegd tot een 
regionaal plan, dat ter goedkeuring aan de betrokken 
overheden en rechtspersonen kan worden voorgelegd. 
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De provinciale overheid gaat na afsluiting van iedere fase na of -
en zo ja in hoeverre - de resultaten van de vorige fase 
uitgevoerd. Implementatie van een goedgekeurd regionaal 
behoort niet meer tot het onderzoeksprogramma. 

1.2. Uitwerking van de benaderingswijze 

wordt 
plan 

Het onderzoek dient uiteindelijk een aantal concrete beleidsaanbe
velingen op te leveren welke gezien kunnen worden als bouwstenen 
voor het tweede provinciale afvalstoffenplan voor de periode 
1987-1991. Met name moet gestreefd worden naar regionale oplos
singen gezien ook de intentie van de huidige wetgeving. 

Uitgaande van de probleemstelling zoals weergegeven in par. 1.1. is 
het onderzoek op te bouwen vanuit een tweetal primaire invals
hoeken: 

- het moet alle fasen die zijn te onderkennen aan fysieke afval
stromen omvatten, dat wil zeggen: ontstaan, aanbieding en inzame
ling, verwerking en bewerking, afzet van teruggewonnen materialen 
en/ of energiedragers en de definitieve verwij de ring van rest
stoffen. 

- het moet betrekking hebben op alle, 
onderkennen relevante aspecten en 
technische, juridische, etc. 

bij bovengenoemde fasen, te 
factoren zoals economische, 

Schematisch zou het totale potentieel van onderzoeksactiviteiten 
weergegeven kunnen worden in een drie-dimensionaal model met als 
hoofdassen afvalstromen en eventuele combinaties van afvalstromen, 
fasen in de afvalcyclus en de te onderkennen relevante aspecten. 
Voor een meer pragmatische benadering zijn in het onderzoekspro
gramma een aantal simplificaties aangebracht. 
Zo worden niet alle mogelijke verschillende vaste afvalstoffen en 
hun combinaties in één allesomvattende onderzoeksstrategie aange
pakt. Een meer gesegmenteerde benadering naar categorieën afval
&toffen zoals huisboudelijk afval, bouw- en sloopafval, zieken
huisafval, etc. lijkt zinvoller ook gezien het gangbare onderzoek 
elders. 
In een later stadium dient uiteraard wel degelijk bekeken te worden 
hoe de verschillende deelonderzoeken en -oplossingen in een meer 
geïntegreerd beheersmodel geplaatst moeten worden. 

Het Waste Management Project sluit daarbij aan op de doelstellingen 
en beleidsuitgangspunten welke de Provincie Noord-Brabant heeft 
geformuleerd voor de actuele en toekomstige verwijdering van 
afvalstoffen. 

In het kader van de Afvalstoffenwet Z1Jn deze vastgelegd in het 
eerste Provinciale Afvalstoffenplan (nov. 1983). 
Voor de huidige planperiode staat centraal het bereiken van een 
overgang van verwerking d.m.v. storten (in het verleden vaak op een 
niet of nauwelijks gecontroleerde wijze) op een ~root aantal 
lokaties naar verwerking op een beperkt aantal regionale verwerkings
inrichtingen. 

Naast deze concentratie van afvalstromen wordt tevens in de eerste 
planperiode een aanzet gegeven naar een beleid dat gericht is op 
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een reductie van de uiteindelijk te storten hoeveelheden afval
stoffen. 
Daarbij kan gedacht worden aan inpassen van verwerkingstechnieken 
(o.a. mechanische scheiding, verbranding, compostering) in de 
totale verwijderingsketen en verdergaande scheiding aan de bron van 
afvalcomponenten. 
Dergelijke technische oplossingen dienen ondersteund te worden door 
maatregelen in de juridische sfeer (bijv. verbod op het storten van 
bepaalde afvalstoffen), de financiële sfeer (differentiatie in 
verwerkingstarieven), en sociaal-psychologische sfeer (voorlich
ting, afvalpreventie). 

Primair is dus de doelstelling voor de tweede planperiode waarvoor 
het Waste Management Project aanbevelingen dient te doen, he·t 
reduceren van de afvalstromen die uiteindelijk op regionale stort
plaatsen terecht komen. Uiteraard zijn bij het realiseren van deze 
doelstelling een aantal randvoorwaarden in het geding. Deze hebben 
voornamelijk betrekking op het doelmatigheidsbeginsel (m.n. kos
ten/baten) en de milieu-hygiënische aspecten. 
Het beleidsmodel van de Provincie Noord-Brabant is - vereenvoudigd 
- schematisch weergegeven in onderstaand figuur. 

• aanbod afvalstoffen! 

1 ~ 

0 0 0 0 ongecontroleerde] 
stortplaatsen 

J.J. 
totaal volume naar 

... lBC-stortplaatsen - (beperkte stortduur) 

r voorlichting I 
.. - --i mechanische scheiding ., 

r .. 
onderzoek, onderzoek afzetmarkten 
attitude, gedrag, .. (prijs, kwaliteit, etc.) • 
etc. 

afvalpreventie · verbranding 

I voorkomen, ont- p 

s taan 
- onderzoek emmissies, 

energieterugwinning, etc. 

I 
I 
l 

I 

I 
bestuurlijk en I pyrolyse, vergassing, etc.l 
juridische kader 

financiering ...... ~ scheiding aan de bron ~ 

(tarieven, etc.) 
.. 
,r r comprimering 

gereduceerd volume 
• naar IBC-storplaatsen 

(verlengde stortduur) 

Figuur 1: beleidsmodel Provincie Noord-Brabant voor de eerste en 
tweede planperiode. 

J 
I 
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1.3. Overzicht fase I, II en 11 (t/m 1983) 
In de eerste fase is door de beide hogescholen een literatuurstudie 
uitgevoerd met als doel een inventarisatie van kennis t.a.v. de 
aangegeven mogelijke technieken en de wijze waarop elders de 
afvalproblematiek wordt benaderd. 
Naast een gedetailleerd overzicht van basisgegevens t.a.v. ver
schillende verwerkingstechnieken resulteerde deze studie in een 
aantal meer algemene bevindingen: 

in Noord-Brabant, maar ook elders, bestaat slechts een gering in
zicht in hoeveelheden en samenstellingen van de te onderscheiden 
afvalstromen. Deze gegevens zijn echter essentieel bij het op
stellen van een regionaal afvalstoffenbeleid. 

- een regionaal afvalverwijderingssysteem bestaat uit een combinatie 
van optimaal op elkaar afgestemde inzamelings- en verwerkingstech
nieken. Zoals in par. 1. 2. werd aangegeven betekent dit dat de 
gehele cyclus van ontstaan tot de uiteindelijke definitieve ver
wijdering van residuën door middel van storten, in zijn totaliteit 
bestudeerd moet worden. 
Zo is gescheiden inzameling aan de bron weinig zinvol zonder inzicht 
in de afzetperspectieven voor de terug te winnen materialen. 

- alternatieve verwerkingstechnieken (naast storten en verbranden) 
zijn grotendeels nog in een ontwikkelingstadium. Daar waar kennis 
aanwezig is heeft deze vooral betrekking op afzonderlijke tech
nieken en niet op bovengenemede noodzakelijke integratie van 
technieken. 

- er bestaan dan ook geen integrale benaderingswijzen elders welke 
zonder meer voor Noord-Brabant toepasbaar zijn. 

In de tweede fase is een selectie van onderzoeksvelden opgesteld 
mede op basis van een aantal in 1982 uitgevoerde vóórstudies op het 
gebied van compostering, afzetmarkten voor terug te winnen mate
rialen en energiedragers en gescheiden inzameling. In lijn met de 
opmerkingen uit voorgaande paragraaf werden bij de selectie onder
staande keuzecriteria aangehouden: 

gezien de huidige verwerkingskosten in Noord-Brabant moeten de te 
bestuderen alternatieven in economisch opzicht acceptabel zijn 
(d.w.z. relatief goedkoop). 

- er moet sprake zijn van een aanzienlijke reductie van het uitein
delijk te storten volume. 

- gezien de vele 
werkingsmetheden 
oplossingen. 

technische 
gaat de 

onzekerheden 
voorkeur uit 

van alternatieve ver
naar ~low-technology' 

- de te kiezen methoden moeten leiden tot een mindere belasting van 
het natuurlijk milieu (d.w.z. geen verplaatsing van emissies van 
de bodem naar de compartimenten lucht en water). 

Uiteraard speelden in het selectieproces ook specifieke - regionale 
- omstandigheden in de provincie Noord-Brabant en de onderzoeks
mogelijkheden (-wensen) binnen de beide hogescholen een rol. 
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Voor het eerste gedeelte van fase III (1983) heeft dit geresulteerd 
in een onderzoeksprogramma waarbij compostering (zowel technieken 
als afzetmarkten voor compost), sociaal-psychologische aspecten van 
gescheiden inzameling en inventarisatie van afvalstromen (m.n. 
bedrijfsafvalstoffen) zwaartepunten vormden. Meer algemeen werd in 
1983 onderzoek verricht naar juridische aspecten van de afvalstof
fenproblematiek, en de relatie tussen afvalverwijdering en aspecten 
van ruimtelijke ordening. 
Specifiek technisch onderzoek was gericht op vergistingsprocessen 
voor zuiveringsslib en varkensdrijfmest. 
In bijlage 1. wordt d.m.v. een literatuurlijst een overzicht 
geboden van het uitgevoerde onderzoek in de periode 1980-1983. 
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Hoofdstuk 2. Overzicht onderzoek fase III: 1984 

In totaal is in 1984 een 14-tal deelstudies uitgevoerd. Aansluitend op 
onderzoek in 1983 werden studies verricht naar: 

inventarisatie van afvalstromen 
Op basis van gegevens van de IVA-enquite onder alle nederlandse ge
meenten is een analyse opgesteld voor de specifieke situatie in 
Noord-Brabant. Deze analyse (zie par. 2 . 1.1.) is in samenwerking met 
de Wetenschapswinkel van de KHT en de Brabant Milieu Federatie 
uitgevoerd (vakgroep Regionale Economie/ KHT). Tevens is in 1984 een 
aanvang gemaakt met het formuleren van een provinciaal informatie
systeem afvalstoffen (vakgroep BISA/THE; zie par. 2.1.2.). 

gescheiden inzameling van huishoudelijke afvalstoffen: 
Door de vakgroep Economische Psychologie van de KHT zijn een drietal 
studies uitgevoerd in aansluiting op het onderzoek van L.P.M. Klep en 
L. Dooms uit 1983. In de eerste deelstudie (zie par. 2.2.1.) is de 
deelname aan de gescheiden inzamelingsproef in het Stadsgewest Den 
Bosch in de tijd geanalyseerd. De tweede deelstudie (zie par. 2.2.2.) 
betrof een secundaire analyse van onderzoeksgegevens uit 1983. 
Gegevens over deelname werden in deze deelstudie in samenhang ge
bracht met kwantitatieve cijfers over hoeveelheden en kwaliteiten van 
de gescheiden ingezamelde fracties. 
Ook de derde deelstudie had betrekking op een secondaire analyse van 
eerder verzamelde onderzoeksgegevens. Met name de validiteit van deze 
gegevens werd bestudeerd d.m.v. een aanvullend onderzoek onder 
non~respondenten (zie par. 2.2.3.). 

afzetmarkten 
Door de vakgroep Marketing en Marktonderzoek van de KHT is een 
vervolgstudie verricht naar afzetmarkten voor compost uit huishoude
lijke afvalstoffen in Noord-Brabant (zie par. 2.3.). 

juridische aspecten 
Het juridische vervolgonderzoek (vakgroep Staats- en Administratief 
Recht/KHT) was in 1984 geheel gericht op de problematiek van de 
mestoverschotten. De studie is uitgevoerd in samenwerking met de 
Provinciale Stuurgroep Mestproblematiek (zie par. 2.4.). 

onderzoek mestvergisting 
Op basis van het onderzoek uit 1983 is door de vakgroep Fysische 
Technologie een aantal experimenten uitgevoerd naar de effecten van 
thermisch-oxydatieve voorbehandeling op de vergisting van varkens
drijfmest (zie par. 2.5.). 

Het onderzoek naar de relatie tussen afvalverwijdering en vraagstukkèn 
van ruimtelijke ordening werd in 1984 - vooralsnog - afgerond met een 
symposium op de THE. 

Een min of meer nieuw onderzoeksthema met het accent op afvalpreventie, 
werd in 1984 door de vakgroep Economische Psychologie d.m.v. een drietal 
deelstudies, ten uitvoer gebracht. 
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ondernemingsgedrag en afval 
In de eerste deelstudie is een literatuuronderzoek verricht naar 
factoren welke van invloed zijn op de hoeveelheden en samenstelling 
van het bedrijfsafval. Een conseptueel model werd partiëel 
getoetst n.a.v. een enquête op de Afvaltech 1984 (zie par. 2.6.1.). 
Tevens vormde dit model het uitgangspunt voor een onderzoek naar het 
investeringsgedrag in biogasinstallaties voor de intensieve vee
houderij (zie par. 2.6.2.). 

consumptiegedrag en afval 
Naast de deelstudies op het gebied van gescheiden inzameling, is in 
1984 onderzoek uitgevoerd naar de invloed van milieu-aspecten bij het 
koopgedrag van consumenten (zie par. 2.7.). 

In het kader van het Waste Management Project zijn verder in 1984 nog 
een tweetal aanvullende studies verricht: 

bouw- en sloopafval 
Op verzoek van (en gefinancierd door) de Provincie Noord-Brabant is 
een omvangrijke studie opgesteld naar de totale problematiek van het 
bouw- en sloopafval in Noord-Brabant onder begeleiding van de vak
groep Bedrijfseconomie van de THE (zie par. 2.8.). 

thermische verwerking van RWZI-slib 
Gefinancierd door de beide hogescholen, Z1Jn in een tweetal samenhan
gende voorstudies de mogelijkheden onderzocht om zuiveringsslib te 
verbranden met inzet van stortgas. Door de vakgroep Fysische Techno
logie van de THE is uitvoerig aandacht besteed aan de technische 
uitvoeringsvormen. In aansluiting hierop is door de vakgroep Marke
ting en Marktonderzoek van de KHT een economische evaluatie opgesteld 
(zie voor een gecombineerde samenvatting par. 2.9.). 

Samenvattingen uit de deelrapporten (zie bijlage 1) n.a.v. bovengenoemde 
studies zijn in dit eindrapport in par. 2.1. t/m 2.9. opgenomen. 
Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat een integrale evaluatie van onderzoeks
resultaten met het oog op beleidsaanbeveling in fase IV zal plaatsvin
den. 

De projectstructuur waarin het onderzoek in 1984 heeft plaatsgevonden 
staat beschreven in bijlage 2. 
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2.1. Inventarisatie en registratie van afvalstromen 
Binnen dit thema zijn een tweetal deelstudies uitgevoerd. Enerzijds 
is op basis van bestaande gegevens een analyse opgesteld van de 
inzameling en verwerking van huishoudelijk afval in Noord- Brabant 
(par. 2.1.1.). Anderzijds is een meer theoretische studie verricht 
naar de mogelijkheden om een centraal registratiesysteem op provin
ciaal niveau voor afvalstoffen in te voeren (par. 2.1.2.). 

2.1.1. Inventarisatie van afvalstromen in Noord-Brabant 
Opzet van het onderzoek 
Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de vraag 
naar een inventarisatie van met name de categorie huis
houdelijk afval (inc. grof huisafval) en de inzamelstruc
turen daarvan in Noord-Brabant. Een dergelijke inventari
satie is nodig om aanbevelingen te doen voor het toekomstige 
provinciale afvalstoffenbeleid. Achterliggend idee is te 
komen tot een verminderd grondstoffengebruik 
en een mens- en milieuvriendelijke verwerking van afval
stoffen. Naast het Waste Management Project waren ook de 
Brabantse Milieu Federatie en de Wetenschapswinkel van de 
KHT bij het onderzoek betrokken. 

Als voornaamste basis diende de resultaten van de enquête 
1 afval 1 welke het IVA (thans RIVM/LAE) onder alle Neder
landse gemeenten in 1981 heeft gehouden. De gegevens van 
de Brabantse gemeenten zijn aan een nadere analyse onder
worpen en aangevuld met infOrmatie afkomstig uit telefo
nische en mondelinge interview's met reinigingsdiensten, 
recuperatiehandel, etc. Veel aandacht is besteed aan een 
componentgewijze analyse (bijv. papier, textiel, glas, grof 
huisafval, etc.). 

Conclusies 

~!~~~~~~ 

De analyse van de gegevens bleek vrij problematisch te Z1Jn, 
enerzijds door een (vaak) onnauwkeurige invulling van de 
enquête door de gemeente en anderzijds door het bezwaar van 
sommige gemeenten om hun medewerking (via de enquête) aan 
dit onderzoek te verlenen. 

Een indruk die uit het onderzoek naar voren komt is dat 
er voor sommige componenten zoals glas, papier en klein 
chemisch afval redelijke inzamelsystemen bestaan, die 
niet al te veel kosten met zich meebrengen en waarbij 
door de overheid ook enige druk wordt uitgeoefend. Voor 
componenten waarvoor dit niet het geval is zijn de 
activiteiten met betrekking tot de gescheiden inzameling 
beduidend minder. Er is een stimulans nodig om ook voor · 
deze componenten een goede inzamelstructuur te ver
krijgen. Bovendien kunnen ook bij de eerstgenoemde compo
nenten verbeteringen in de inzamelstructuur aangebracht 
worden. 
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Scheiding van componenten uit het huisvuil is nooit een 
doel op zich, maar is altijd een middel om tot verminderd 
grondstoffenverbruik of minder vrijkomend afval te komen. 
Daarom moet altijd goed in de gaten gehouden worden of er 
voldoende afzetmogelijkheden zijn voor de gescheiden 
componenten dan wel of aparte verwerking een vereiste is 
omdat de component een schadelijke uitwerking heeft op 
het milieu. 
Voor het huishoudelijk afval in Noord-Brabant zijn er 
verschillende verwerkingsmetheden of combinaties van 
methoden: 

storten 
verbranden 
composteren 
gescheiden inzameling en verwerking 
mechanische oaseheiding 

Wat het huishoudelijk afval en grof huisvuil betreft 
wordt het grootste gedeelte gestort. Ten aanzien van de 
meeste componenten uit het huishoudelijk afval bestaan er 
mogelijkheden om te komen tot gescheiden inzameling. 
Hieronder ·vallen ook de activiteiten van een kringloop
centrum (Helmond, Roosendaal, Boxtel, Goirle). Een andere 
mogelijkheid om tot scheiding van de componenten te komen 
is via mechanische oaseheiding (o.a. in Den Bosch, 
Roosendaal, Rucphen). 

Huishoudelijk afval en grof huisvuil 

Glas 

Uit de enquête blijkt dat ieder jaar in totaal 
646.108 ton huishoudelijk afval en grof huisvuil in 
Noord-Brabant verwerkt moet worden. Hiervan wordt ± 
59% door de huisvuildiensten van de gemeenten 
opgehaald, terwijl de particuliere ophaaldiensten ± 
27% van de totale hoeveelheid huisboudelijk afval 
afvoeren. 
De kosten van verwerking van de 458 kg. huishoude
lijk afval en grof huisvuil per persoon in Noord
Brabant bedragen rond de 31 gulden per persoon. De 
gemiddelde kosten per ton liggen tussen de 80 tot 
125 gulden in de verschillende gemeenten, waarbij de 
grootte van de gemeente geen aantoonbare invloed op 
deze kosten heeft. 
Vooralsnog wordt in Noord~Brabant 95% verwerkt door 
gecontroleerd storten. In de toekomst mag verwacht 
worden dat alternatieven, gericht op beperking van 
de uiteindelijk te storten hoeveelheden, zich sterk 
zullen ontwikkelen. 

Het glas, dat bij particuliere huishoudens vrijkomt 
wordt in bijna geheel Noord-Brabant via containers 
ingezameld door 2 particuliere inzameldiensten 
(Maltha BV en Glascollecting BV). Deze brengmethode 
blijkt steeds beter te functioneren. Was de respons 
in 1981 nog ongeveer 30%, voor 1984 wordt al een 
respons van meer dan 40% verwacht. Hierbij moet wel 
opgemerkt worden dat het om gemiddelde cijfers gaat. 
Bij de gemeenten onderling doen zich grote verschil
len voor. 
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Deze verschillen worden niet alleen verklaard door 
de glasbakkendichtheid. Ook in gemeenten, die 
hetzelfde aantal inwoners per glasbak hadden, kunnen 
de responscijfers nog aanzienlijk uiteenlopen. Over 
het algemeen kan wel gesteld worden dat de respons 
afneemt naarmate het aantal inwoners per glasbak 
toeneemt, maar blijkbaar zijn er nog meer factoren 
die hierop van invloed zijn. 
Een beter inzicht in deze factoren kan wellicht ook 
bijdrage aan een hogere response, want ondanks de 
stijgende respons verdwijnt er toch bijna 60% van 
het verbruikte glas tussen het huishoudelijk afval. 
De kosten die gepaard gaan met de glasinzameling via 
de glascontainers bedragen voor de gemeente f 200,-
tot f 350,-- (huur) per glasbak, per jaar. De exacte 
hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de inzame
laar en het type glasbak (bij. geluidsarm). Daar
naast draagt de gemeente . zorg voor het schoonhouden 
van de omgeving behalve op momenten dat de glasbak 
geleegd wordt. Tegenover de kosten staan opbrengsten 
in de vorm van verminderde kosten voor transport en 
verwerking. De daling in de kosten van verwerking 
zijn al op korte termijn te merken. Voor inzameling 
en transport treden deze pas na lange termijn op 
omdat daarvoor veranderingen in de organisatie nodig 
zijn. 
Over de registratie van de ingezamelde hoeveelheden 
glas valt te vermelden dat deze ten tij de van de 
enquête van het IVA nog niet optimaal was. Het feit 
dat niet alle gemeenten de ingezamelde hoeveelheden 
wisten getuigt hiervan. Sinds 1984 krijgen echter 
alle gemeenten van de particuliere glasinzamel
bedrijven regelmatig gedetailleerde overzichten met 
daarop de ingezamelde hoeveelheid glas, de vullings
graad, het · aantal ledigingen etc. per glasbak. 
Zodoende zijn gegevens vlug beschikbaar en kan er 
tijdig ingegrepen worden als een glasbak al of niet 
op de goede plaats staat. 
Over de plaats van de glasbak kan gezegd worden dat 
deze aan het veranderen is. Was deze tijdens en vlak 
na het proefproject voornamelijk in de woonwijken 
zelf tegenwoordig is de nadruk verschoven naar 
plaatsen in de buurt van winkelcentra. 
De huis aan huis inzameling van glas komt in Noord
Brabant nagenoeg niet voor. Toch blij kt bij deze 
methode de respons hoger te liggen dan bij inzame
ling met de glascontainer. Vandaar dat er een vorm 
van samenwerking is ontstaan met Glascollecting BV 
enerzijds en anderzijds glasboeren uit Bergen op 
Zoom en Loon op Zand, de kringloopwinkel in Boxtel 
en de firma van Ganzewinkel (via gescheiden inzame
ling van glas van o.a. glas in Oirschot). Via deze 
samenwerking hoopt men de respons voor glas te ver
hogen. 
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Scheiding van glas op kleur vindt nu nog niet plaats 
in Noord -Brabant. Zo noodzaak hiervoor is ook nog 
niet zo groot omdat er voldoende vraag is naar 
gekleurd glas. 

Papier en karton 
In Noord-Brabant wordt in bijna iedere gemeente 
papier en karton door verenigingen e.d. ingezameld. 
Het gaat hierbij om een systeem van huis-aan-huis 
inzameling. Deze gebeurt veelal op vrijwillige basis 
en zonder verplichtingen met betrekking tot fre
quente en regelmatige inzameling. 
Van een brengsysteem is in Noord-Brabant nauwelijks 
sprake. 
In Waalwijk en Boxtel wordt oud papier en karton 
ingezameld volgens het 'model Nijmegen'. Dit model 
blijkt in de praktijk goed te werken. De gemeente 
wordt opgedeeld in een aantal 'oud-papierwij ken' , 
waarin bepaalde verenigingen het exclusieve recht 
van ophalen hebben met een voorgeschreven frequen
tie. Dit is gebonden aan een vergunningssysteem. 
Zodoende wordt er in de gehele gemeente regelmatig 
oud papier en karton ingezameld. 
In gemeenten die subsidie verlenen of inzamelpremies 
verstrekken wordt gemiddeld meer oud papier en 
karton per inwoner ingezameld dan in de overige 
gemeenten. 
Het inzicht in de ingezamelde hoeveelheden is in 
veel gemeenten niet groot. Wat dat betreft schiet de 
registratie tekort. Daardoor vervalt een mogelijk
heid om ontwikkelingen in de gaten te houden en te 
controleren zodat er op tijd ingegrepen kan worden. 
De respons lag gemiddeld rond de 11 à 12% (17 kg. 
per hoofd/per jaar). Er verdwijnt dus nog veel oud 
papier en karton tussen het huishoudelijk afval: 
24,6% van het huishoudelijk afval bestaat uit oud 
papier en karton (gewichtspercentrage, IVA jaar
verslag 1983). Vandaar dat het nodig is om naar 
betere inzamelmethoden te zoeken. 

Klein chemisch afval 
Ten aanzien van chemisch afval is de laatste jaren 
een sterke toename van inzamelingsactivitei ten te 
constateren, met name in de vorm van gemeentelijke 
depots (1981: 28). 
Uit de enquête is geen inzicht te krijgen van de 
totale hoeveelheid ingezameld chemisch afval. 
Aangezien ervaringen in binnen- en buitenland met 
depotsystemen W1JZen op een vrij lage respons, 
verdient het aanbeveling dergelijke depotsystemen te 
combineren met andere inzamelingswijzen. Hierbij kan 
gedacht worden aan intensivering van inzameling via 
winkeliers (apotheken, verfwinkels, fotozaken) en/of 
periodieke (bijvoorbeeld halfjaarlijkse) regionale 
inzamelingsacties. 
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Overige componenten 
De overige componenten (voedselresten, textiel, 
metalen, plastics en tuinafval) worden bijna niet 
gescheiden ingezameld. Alleen voor textiel bestaat 
een huis aan huis inzamelsysteem via het Leger des 
Heils, de zak van Max, e.d. Hierover Z1Jn vaak 
weinig gegevens bekend (meestal alleen de inzamel
frequentie). Voedselresten worden slechts in enkele 
gemeenten ingezameld en voor metalen en plastics is 
de gescheiden inzameling bij particulieren nagenoeg 
nihil en beperkt tot een brengsysteem in enkele 
gemeenten. Tuinafval blijkt soms op bepaalde dagen 
of op afroep of met het grof huisvuil te worden 
ingezameld. 
Toch vormen deze componenten het grootste gedeelte 
van het huishoudelijke afval (met name voedsel
resten: 30% en tuinafval: 15%) en kunnen in principe 
apart ingezameld en verwerkt worden. Een voorwaarde 
is wel dat de componenten te scheiden zijn en dat er 
een afzetmarkt voor die componenten is (bijvoorbeeld 
in de vorm van vervoer of compost als het om voed
selresten en tuinafval gaat). 

Be leidsaanbevelingen 

~!~~~~~~ 

Gemeente: 

Provincie: -

Op gemeentelijk niveau is het wense-
lijk een vorm van overleg tussen gemeente 
en particulieren inzamelaars tot stand te 
brengen om zodoende de gescheiden in
zameling van de componenten te coördineren 
en een waarborg te bieden voor de conti
nutteit van de inzameling. Hierin dienen 
ook kringloopcentra betrokken te worden, 
met name omdat zij ten aanzien van ver
schillende componenten vaak al een vorm 
van gescheiden inzameling kennen. 
Omdat in de afvalverwijdering 
veel particuliere bedrijven actief 
zijn is het van belang om contacten met 
het bedrijfsleven (inzamelbedrijven, 
verwerkingsbedrijven e.d.) te onderhouden 
en de krachten te bundelen. Wellicht dat 
voor dit doel een overlegorgaan in het 
leven kan worden geroepen, waarin ver
tegenwoordigers van provincie, gemeenten, 
overheidsbedrijven (voor verwerking) en 
particuliere bedrijven zitten. Dit orgaan 
zou adviezen uit kunnen brengen aan de 
provincie met betrekking tot de afvalver
wijdering. 
Een nauwkeurige en centrale registratie 
van de hoeveelheden ontbreekt in Noord
Brabant. Het is gewenst om hierin verbe
teringen aan te brengen. 



Glas 
Gemeente: 

Algemeen: 

Papier 
Gemeente: -
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De aanbeveling, zoals die gedaan werd 
in het eindverslag Proefproject Noord
Brabant, dat 2000 à 2500 inwoners per 
glasbak ideaal zou zijn, wordt ook hier 
bevestigd. Vandaar dat de gemeenten wordt 
aangeraden naar deze glasbakkendichtheid 
te streven. 
Een manier om de respons te verhogen 
is door naast de bestaande inzamelvormen 
met behulp van glasbakken huis aan huis 
glas in te zamelen. Dit kan gebeuren door 
een glasboer, kringloopcentrum of inzamel
dienst van het huishoudelijk afval. 
Omdat met name sorteren en spoelen kost
bare bezigheden zijn en de afzet voor hele 
flessen beperkt is, zouden de flessen 
waarnaar geen vraag is, als scherven bij 
de glasrecyclebedrijven afgezet moeten 
kunnen worden. 
Op dit moment vindt een dergelijke vorm 
van samenwerking al plaats tussen Glascol
lecting BV enerzijds en anderzijds glas
boeren uit Bergen op Zoom en Loon op Zand 
(inzameling bij horecabedrijven), de 
kringloopwinkel uit Boxtel en de firma van 
Ganzewinkel die in Oirschot naast het 
gewone huisvuil onder andere gescheiden 
glas inzamelt. De resultaten hiervan en 
van eventueel verder onderzoek zouden aan 
moeten tonen een dergelijke vorm van 
samenwerking (eventueel grootschaliger) al 
of niet economisch haalbaar is. Een sti
mulerende inbreng hierbij van gemeente, 
samenwerkingsgebied en provincie is 
hierbij gewenst. 

Om een efficiënt inzamelsysteem te 
verkrijgen is het van groot belang 
dat er regelmatig wordt ingezameld en dat 
de continuïteit van de inzameling gewaar
borgd blijft. Daarnaast dienen de 'witte 
vlekken' te worden opgespoord om een zo 
groot mogelijk gebied te bestr ijken. Om 
dat te bereiken zijn er verschillende 
mogelijkheden. Ein van de belangrijkste is 
h e t komen tot overleg tussen bestaande (en 
eventueel nieuwe) inzamelaars en papier
handela r e n, waarbij de gemeente e en 
c oördinerende taak dient in t e nemen. Een 
goed functionere nde i nzamels y s t e em ka n 
bereikt worden via een vergunningenstelsel 
o f via het verstrekken van een inzamel
premie of papiersubsidie. 
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De mogelijkheid om papiercontainers te 
introduceren of om tot gemeentelijke 
inzameling over te gaan, mag niet uit het 
oog verloren worden. 
Om allert te kunnen reageren op een niet 
efficiënte inzamelmethode is een 
goede registratie van belang. Gemeen
telijke controle is hierbij nodig, 
bijvoorbeeld door het invoeren van 
weegbonnen. 

Klein chemisch afval 
Algemeen Aangezien de Wet Chemische Afvalstoffen 

een zeer duidelijke registratie van de 
verschillende bronnen van chemisch afval 
voorschrijft, moet het mogelijk zijn om 
met behulp van dit registratiesysteem een 
totaalbeeld van de bronnen en stromen van 
partijen chemisch afval en probleemstoffen 
te krijgen. Dit totaalbeeld (overzicht) 
moet niet alleen een basis zijn voor 
verder onderzoek, maar moet ook zorgen dat 
met name de gescheiden inzameling van che
mische afvalstoffen en probleemstoffen 
goed gecoördineerd plaatsvindt in Noord
Brabant. Hiervoor is het noodzakelijk dat 
de verschillende inzamelende gemeenten ~n 
bedrijven tot een samenwerking komen. 

Overige componenten 
Gezien het feit dat er van de overige componenten 
(textiel, voedselresten, metalen, plastics en 
tuinafval) zo weinig gescheiden wordt ingezameld 
hoewel ze toch een aanzienlijke fractie van het 
huisvuil vertegenwoordigen, is een grotere inbreng 
van provincie, samenwerkingagebieden en gemeenten 
gewenst. Deze dient betrekking te hebben op het 
zoeken naar afzetmogelijkheden (provinciale taak) of 
op het stimuleren van gescheiden inzameling indien 
de afzetmogelijkheden reeds bekend zijn (gemeente
lijke taak of taak van samenwerkingsgeheel). 
Voedselresten en tuinafval kunnen gecomposteerd 
worden. Dit wordt alleen gestimuleerd door het geven 
van voorlichting in sommige gemeenten. Er 
is echter meer aandacht gewenst voor deze vorm 
van verwerking. 
Het is aan te bevelen om op overslagstations of 
stortplaatsen containers te plaatsen waarin 
metalen gedeponeerd kunnen worden nadat ze 
gescheiden Z1Jn van het overige afval zodat de 
metalen hergebruikt kunnen worden (idem voor hout
afval e.d.). 
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2.1.2. Informatiesysteem afvalstoffen Noord-Brabant 
Ter ondersteuning van het provinciale (en landelijke) afval
stoffenbeleid dient men over gegevens te beschikken met be
trekking tot de stand van zaken en de te verwachten ont
wikkelingen in de afvalstoffenverwijdering. 
De provinciale afvalstoffenplannen zoals die voor een aantal 
categoriën afvalstoffen zijn opgesteld tonen aan dat er per 
provincie we1n1g gedetailleerde gegevens voorhanden zijn 
over de betreffende afvalstoffenstromen (hoeveelheden, 
samenstelling, herkomst, bestemming), zodat tevens op 
landelijk niveau deze benodigde gegevens niet in voldoende 
mate beschikbaar zijn. In de laatste jaren is getracht de 
hiaten in de gegevens op te vullen door verschillende 
inventariserende studies uit te voeren (b.v. CBS: bedrijven
enquête, I.V.A.: vogelvluchtverkenningen, WMP: bouw- en 
sloopafval/Bedrijfsafval in het Stadsgewest Tilburg e.d.). 

Afgezien van het feit dat deze studies moment-opnames zijn 
terwij 1 de beleidsinstanties continu over geactualiseerde 
gegevens willen beschikken, vormt de onderlinge vergelijk
baarheid van deze studies een probleem bij de ondersteuning 
van het afvalstoffenbeleid. Er bestaat behoefte aan een 
geintegreerd meetsysteem waarmee de aard en de omvang van 
verschillende afvalstoffenstromen continu gevolg kan worden. 

Bovenstaande heeft er o.a. toe geleid dat de landelijke 
overheid een studie heeft laten verrichten naar een infor
matiemodel voor de registratie van afvalstoffen bij ver
werkingsinrichtingen waaruit gegevens over de huidige en te 
verwachten verwijdering van afvalstoffen zichtbaar gemaakt 
kunnen worden, zowel per inrichting als op grotere schaal 
(regionaal, provinciaal en landelijk). In aansluiting daarop 
heeft de provincie Noord-Brabant aan het 'Waste Management 
Project' de opdracht verleend om een onderzoek te gaan 
verrichten naar een model voor een 'Provinciaal Informa
tiesysteem Afvalstoffen' waarmee op provinciaal niveau 
inzicht kan worden verkregen in de aard en omvang van 
verschillende afvalstromen 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 verstrekken. 

In de voorschriften als gevolg van de Afvalstoffenwet kunnen 
aan iedere verwerkingsinrichting, die v.ergunning-plichtig 
is, regels gesteld worden inzake de te voeren registratie 
van de verwerkte afvalstoffen (Afvalstoffenwet art. 41). 
Hiermee heeft de provinciale overheid een instrumentarium 
ter beschikking gekregen op basis waarvan zij, door middel 
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van het verbinden van voorwaarden aan de vergunningen in het 
kader van de Afvalstoffenwet, eisen kan stellen met be
trekking tot de te registeren gegevens bij deze verwerkings
inrichtingen. Het onderzoek naar een provinciaal informatie
systeem afvalstoffen in Noord- Brabant (ISA Noord-Brabant) 
beoogt een aanzet te geven tot het bepalen van deze te 
registeren gegevens en een structuur aan te dragen waarmee 
zij bewerkt kunnen worden tot een zodanige vorm dat de 
beleidsinstanties (m.n. de provinciale overheid) ze kunnen 
gebruiken ter ondersteuning van het afvalstoffenbeleid. 

Bij het ontwerpproces van informatiesystemen worden in het 
algemeen een aantal aspecten ondersc,heiden 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 systeembe
schrijving van de omgegving 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 be
nodigde 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 informatie
behoefte uit het systelogisch model te kunnen voldoen en 
wat de onderlinge samenhang tussen de gegevens is (gege
vensanalyse). 

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 (tech
nische) middelen die benodigd zijn voor de registratie van 
de betreffende gegevens (bestandsorganisatie, apparatuur 
e.d.). 

De methode die bij de uitvoering van dit onderzoek gehan
teerd is, is in ontwikkeling bij de vakgroep BISA (Bestuur
lijke InformatieSystemen en Automatisering) van de afdeling 
Bedrijfskunde aan de TH Eindhoven. Deze methode (de 'Modu
laire Decompositie' van conceptuele gegevensstructuren) 
maakt het mogelijk om het infologische model op te delen 
(decompositie) in onafhankelijk van elkaar te begrijpen 
delen (modules) die aansluiten bij de uit te voeren activi
teiten van de gebruikers van het informatiesysteem. Boven
dien is het met deze methode mogelijk om verschillende 
visies op een activiteit weer te geven en conceptuele 
oplossingsmogelijkheden aan te dragen om met die verschil
lende visies uit de voeten te kunnen. Zo'n instrument is 
voor het ontwerpen van het ISA Noord-Brabant een noodzake
lijkheid omdat in de afvalstoffen-wereld nie t de mogelijk
heid bestaat (resp. bij de bestuurlijke organisaties niet de 
bevoegdheid aanwezig is) om een bepaalde visie op te leggen 
aan de uitvoerende organisaties met betrekking tot de 
registratie omtrent de afvalstoffen. De provinciale overheid 
kan, door middel van het verlenen van de vergunningen, wel 
ongelvenste ontwikkelingen tegenhouden maar kan slechts 
gedeeltelijke invulling geven aan de registratie bij de 
diverse uitvoerende organisaties. 
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Dit onderzoek naar een gegevensmodel van het ISA Noord
Brabant geeft aan welke gegevens, en in welk onderling 
verband zij, geregistreerd dienen te worden opdat de be
stuurlijke organisaties (m.n. de provinciale overheid) de 
benodigde informatie kan verkrijgen. Naast deze 1 gewenste 
situatie 1 wordt de 1 feitelijke situatie 1 gepresenteerd met 
betrekking tot de registratie van de afvalstoffen bij de 
uitvoerende organisaties. De discrepanties die tussen deze 
beide situaties bestaan als gevolg van de verschillende 
visies van de betrokken organisaties met betrekking tot de 
te registreren (resp. de verschillende informatiebehoeften) 
worden geanalyseerd en in de vorm van conclusies en aan
bevelingen geformuleerd voor de betreffende organisaties. 

Conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek. 
1. Om inzicht te kunnen verkrijgen in de aard van de afval

stromen dient, met name voor de categorie bedrijfsafval
stoffen, de afvalstoffenindeling gebaseerd te zijn op 
zowel de soort als de aard van de afvalstoffen. Het zijn 
immers de componenten waaruit de afvalstoffen zijn 
samengesteld 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 de afvalstoffen per maatschappelijke activi
teit te achterhalen. Dit geldt met name voor de bedrijis
afvalstoffen die in routes worden ingezameld. De inzamel
diensten (zowel particulier als gemeentelijk) zouden door 
middel van bijvoorbeeld het koppelen van S.B.I.-codes aan 
het klantenbestand deze gegevens wel boven tafel kunnen 
krijgen met betrekking tot de hoeveelheden aangeboden 
(respectievelijk ingezamelde) afvalstoffen. Aanvullend 
(landelijk) onderzoek zou gegevens kunnen opleveren met 
betrekking tot de (gemiddelde) samenstelling ervan 
(volgens de sorteerproeven van het R.I.V.M./L.A.E. van de 
huishoudelijke afvalstoffen). 

3. De gegevens met betrekking tot de bouw- en sloopafval
stromen zouden, als voortzetting van het inventariserend 
onderzoek van het WMP, via de gemeenten 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 vrij
komende hoeveelheden, samenstelling en bestemming van de 
afvalstoffen zouden de gemeenten deze gegevens ter 
beschikking kunnen krijgen. 

4. De gegevens met betrekking tot de gescheiden inzameling 
van huishoudelijke afvalstoffen zouden de gemeenten, 
analoog aan conclusie 3, door middel van het stellen van 
voorwaarden aan de inzameling van deze componenten 
beschikbaar kunnen krijgen en kunnen verstrekken aan de 
provinciale overheid (respectievelijk aan het samenwer
kingsgebied). 

5. De bewaking van de geweigerde aanbiedingen bij de verwer
kingsinrichtingen is niet mogelijk vanwege het feit dat 
de verwerkingsinrichtingen hier geen registratie van 
voeren. Voor de controle op een milieuhygiënische verwij
dering van afvalstoffen is met name deze groep van 
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aanbiedingen van belang. De verwerkingsinrichtingen 
zouden de registratie van deze aanbiedingen kunnen 
toevoegen aan de eigen registratie en die kunnen door
geven aan een controlerende instantie (de provinciale 
overheid). 

6. Een algemene conclusie die uit dit onderzoek kan worden 
getrokken is dat de verschillende visies van de betrokken 
organisaties zodanig verschillen dat voor de realisatie 
van het ISA Noord-Brabant nog het nodige onderzoek en 
overleg tussen de betrokken organisaties wenselijk 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 activiteiten en categoriën 
afvalstoffen van de afvalstoffenverwijdering. Voor de 
uiteindelijke realisatie van het lSA Noord-Brabant wordt 
voor vervolg-onderzoek aanbevolen: 
1. Het completeren van het systelogisch en infologisch 

model van het ISA Noord-Brabant door: 
- nadere analyse van de geconstateerde discrepan

tie tussen de visies van de betrokken uitvoerende 
en besturende organisaties; 

- uitbreiding van de modellen naar overige categoriën 
afvalstoffen (m.n. RWZI-slib, ziekenhuisafval, agra
risch afval/ mest, autowrakken); 

2. Opstellen van het datalogisch model, waarin met name 
nadere invulling aan de verschillende coderingen wordt 
gegeven (b.v. de afvalstoffen indeling) en de confi
guratie 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 
worden kunnen hooguit adviezen gegeven worden, daar de 
provinciale overheid niet de bevoegdheid heeft om voor 
deze organisaties te bepalen welke apparatuur zij 
dienen aan te schaffen. 

4. Opstellen van de planning van de invoering en het 
gebruik van het ISA Noord-Brabant zowel bij de uitvoe
rende organisaties als bij de provinciale overheid. 
Een onderdeel hierbij vormt tevens de b~geleiding en 
training van de gebruikers van het informatiesysteem. 

Alhoewel deze aanbevelingen zijn toegespitst naar het 
ISA Noord- Brabant, 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 Z1Jn dat de gegevens op landelijke schaal be
schikbaar komen en daarvoor de gegevens van de provin
cies 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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2.2. Vervolgonderzoek gescheiden inzameling van huishoudelijke afval
stoffen 

Inleiding 
In fase II van het Waste Management Project is door drs. R. Pieters 
onder begeleiding van de vakgroep Economische Psychologie van de 
KHT een voorstudie uitgevoerd. Deze voorstudie had tot doel een 
onderzoeksmodel te ontwikkelen met betrekking tot determinanten van 
deelname van particuliere huishoudens aan gescheiden inzameling van 
huishoudelijke afvalstoffen. In deze voorstudie (Pieters, 1982) is 
onderzoek verricht bij de proefnemingen met gescheiden inzameling 
die in het Stadsgewest 's-Hertogenbosch in 1981 zijn gestart. In 
vijf wijken in het Stadsgewest 's-Hertogenbosch wordt momenteel een 
proef gehouden met het gescheiden inzamelen van huisvuil. In iin 
wijk wordt door de huishoudens die aan dit project deelnemen 
composteerbaar afval apart gehouden van de rest van het huisvuil. 
De composteerbare en de niet- composteerbare fractie worden door 
hen verzameld in twee minicontainers. In de vier andere wijken 
houdt men blik, textiel, plastic en papier apart van het overige 
huisvuil. In drie van deze wijken gebruikt men een mini-container 
om dit afval in te verzamelen. De rest~fractie wordt in de gewone 
plastic huisvuilzak gedeponeerd. In de andere wijk worden beide 
fracties verzameld in plastic zakken. De zakken, bestemd voor het 
blik e.d. worden gratis uitgereikt. Eénmaal per week wordt de 
composteerbare fractie respectievelijk de fractie papier, blik, 
plastic en textiel aan huis opgehaald. De composteerbare fractie 
wordt direct gestort en tot compost verwerkt. De fractie 'papier, 
blik, plastic en textiel' wordt op een centrale plaats handrnatig 
verder uitgesplitst in de vier componenten die deze fractie bevat 
en vervolgens verkocht. 

Op basis van de studie van Pieters werden in het kader van fase III 
van het Waste Management Project in 1983 twee verdere deelstudies 
naar determinanten van deelname aan gescheiden inzamelingsproeven 
gedaan. 
In de eerste deelstudie (Klep, 1984) werden de factoren bestudeerd 
die in de verschillende stadia van een gescheiden inzamelingsproet 
(vóór de start, vlak na de start, langere tijd na de start) deel
name beïnvloeden. Daartoe werd een longitudinale onderzoeksopzet 
gehanteerd met herhaalde metingen van dezelfde en verschillende 
groepen. Het onderzoek werd verricht middels een schriftelijke 

. enquête onder 140 huishoudens vlak vóór en na hun toevoeging aan de 
gescheiden inzamelingsproet in 's-Hertogenbosch. 
In de tweede deelstudie (Dooms, 1984) werden de factoren bestudeerd 
die in het algemeen deelname aan gescheiden inzamelingsproeven 
beïnvloeden. Onder 1888 huishoudens in het Stadsgewest 's-Hertogen
bosch werd een schriftelijke enquêtering uitgevoerd. Alle huis
houdens die aan de gescheiden inzamelingsproet in 's-Hertogenbosch 
deelnamen werden in het onderzoek betrokken. Ook werd een aantal 
huishoudens geênqueteerd dat niet gevraagd was aan de proef deel te 
nemen. De eerste deelstudie in deze paragraaf (De Jong, 1985) is 
een vervolg op de studie van Klep (1984). Nader wordt ingegaan op 
deelname van particuliere huishouding aan de gescheiden inzame
lingsproet te 's-Hertogenbosch in de tijd. Bestudeerd wordt of 
huishoudens van plan zijn op correcte wijze deel te nemen tot het 
einde van de proefperiode en of ze van plan zijn ook na beëindiging 
van de proefperiode hun medewerking op correcte wijze te verlenen. 
Geanalyseerd wordt welke factoren deze intenties heinvloeden 
veranderen in de tijd (par. 2.2.1 . ). 



23 

De tweede deelstudie (Linders, 1985) is een vervolg op de studie 
van Dooms (1984). In een secundaire analyse van de gegevens uit de 
schriftelijke enquêtering van Dooms zijn de factoren bestudeerd die 
deelname aan de gescheiden inzamelingsproei in 's-Hertogenbosch 
be!nvloeden. Hierbij werd vooral ingegaan op aspecten van voor
lichting en aspecten van de opzet van de proef. Daarnaast werd bij 
een aantal willekeurig geselecteerd deelnemers aan de proef het 
huisvuil opgehaald, gesorteerd en gewogen. Deze gegevens uit de 
huisvuilsorteringen werd gezamenlijk met de gegevens uit de schrif
telijke enquêteringen met de daartoe geëigende technieken geana
lyseerd (par. 2.2.2.). 

De derde deelstudie (Rosendaal, 1985) is eveneens een vervolg op de 
studie van Dooms (1984). De validiteit (vooral de externe generali
seerbaarheid) van de resultaten van het onderzoek van Dooms (1984) 
en Linders (1985) werd onderzocht. Daartoe werden controles op de 
'non response' van het onderzoek van Dooms uitgevoerd. Non respon
denten (zij die de vragenlijst van het onderzoek niet terugsturen) 
werden telefonisch en deels schriftelijk (m.b.v. een specifieke 
procedure) nogmaals benaderd. Aan de non-respondenten werden enkele 
vragen met betrekking tot deelname aan de proef voorgelegd. De 
antwoorden van deze non-respondenten werden vergeleken met die van 
de respondenten d.w.z. zij die de vragenlijst van Dooms wel terug
gestuurd hadden (par. 2.2.3.). 

2.2.1. Longitudinale aspecten van deelname aan de gescheiden 
inzamelings-proef in 's-Hertogenbosch. 
In deze deelstudie zijn een aantal belangrijke experimenten 
in Nederland met gescheiden inzameling van huishoudelijk 
afval nader geanalyseerd. Het eigenlijke onderzoek vormde 
een longitudinale veldstudie met vier meetmomenten rond de 
gescheiden inzamelingsproet in het Stadsgewest Den Bosch. 
In de longitudinale studie zijn veranderingen van de rela
ties tussen waargenomen kosten en baten, kosten-baten 
evaluaties en deelname- intenties aan huisvuilscheiding, in 
de tijd geanalyseerd. 
In het begin van de huisvuilscheidingsproet zijn de deel
name- intenties het best te voorspellen uit specifieke 
kosten en baten. Enige maanden later blijken de algemene 
kosten-baten evaluaties betere verklaarders van de deel
name-intentie. Dit zou kunnen betekenen dat geredeneerd 
gedrag omgezet is in gewoonte gedrag. Het geeft tevens enige 
grond om te veronderstellen dat de directe invloed van 
specifieke kosten en baten beliefs op gedragsintenties 
alsook de indirecte invloed, via de kosten-baten evaluatie, 
varieert naarmate gedrag in de tijd ingesleten raakt. 

De variantie analyses laten zien dat de kosten-baten eva
luaties en de intenties niet significant veranderen gedu
rende de proef. Echter tevens blijkt dat de afzonderlijke 
kosten en baten, welke ten grondslag liggen aan de kos ten
baten evaluaties en de intenties, wel veranderen. Er kan 
hier sprake zijn van een plafondeffect. De deelname inten-
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ties en algemene kosten-baten evaluaties bleken vanaf het 
begin van de proef vrij positief en werden later nog iets 
positiever. Het is tevens mogelijk dat deze 'overall' maten 
niet gevoelig genoeg zijn om de veranderingen in onder
liggende kosten en baten op te kunnen sporen. 
De resultaten geven aan dat bij de evaluatie van deelname 
aan huisvuilscheidingsproefen een nauwkeurige analyse van de 
persoonlijke kosten en baten op de belangrijkste karakteris
tieken van de proef zoals scheidingsregel, bewaarsysteem 
e.d. uitgevoerd dienen te worden. Een dergelijke, 'behavio
ral cast-benefit accounting' kan de evaluatie van door 
deelnemers waargenomen veranderingen welke optreden als 
gevolg van de invoering van een huisvuilscheidingsproef, tot 
uitdrukking brengen. 
De kosten en baten resulterend uit huisvuilscheidingshande
lingen, ook al verandert de waardering van sommige ervan 
gedurende de proef, vormen geen belangrijke verklaring voor 
de deelname-intenties. De analyses geven aan dat, behalve de 
collectieve baten van huisvuilscheiding, twee persoonlijke 
voordelen als gevolg van het aangeboden bewaarsysteem de 
deelname-intentie voor een groot deel verklaren. Speciale 
aandacht dient dan ook besteed te worden aan de keuze van 
het bewaarsysteem. 

Aanbevelingen 
Op basis van de resultaten van het onderzoek kunnen enkele 
aanbevelingen voor vervolgonderzoek en voor de opzet en 
begeleiding van gescheiden inzamelingsproeven gedaan worden. 
Uiteraard wordt vooral rekening gehouden met die aspecten 
welke met de (gescheiden) inzameling rekening houden. De 
eventuele financiële en/of technische consequenties van 
aanbevelingen zijn vanuit het in deze studie gekozen pers
pectief moeilijk te voorzien. Daarom is bij de beoordeling 
van de merites van voorstellen enige voorzichtigheid ge
boden. Allereerst zullen de meer beleidsgerichte aanbe
velingen weergegeven worden. 
In het onderzoek kwam duidelijk naar voor dat de persoon
lijke voor- en nadelen die verbonden zijn met het gebruik 
van het bewaarsysteem (in dit geval de mini-container) in 
sterke mate van invloed zijn op de intentie van huishoudens 
om tot het einde van de proef volgens de regeles mee te 
werken. Hierbij blijkt de hanteerbaarheid van het bewaar
systeem in het bijzonder van belang. Vanuit dit gegeven is 
het van belang bij de opzet van gescheiden inzamelings
proeven met extra zorg de verschillende voor- en nadelen van 
bewaarsystemen af te wegen. Hierbij is het gewenst na te 
gaan op welke kenmerken en in welke mate er verschillen 
bestaan tussen het bewaarsysteem dat huishoudens vóór 
deelname aan een proef hanteren en welk bewaarsysteem zij 
tijdens deelname aan een proef hanteren (zie ook volgende 
aanbeveling). 

In het algemeen komt uit de resultaten van dit onderzoek en 
uit de resultaten van ander onderzoek dat in het kader van 
het Waste Management project heeft plaatsgevonden (zie o.a. 
Pieters, 1982; Dooms, 1984; Klep, 1984) naar voren dat 
huishoudens die een tijd lang een minicontainer als bewaar-
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systeem hanteren tevreden zijn over deze mini-container. Uit 
ander onderzoek (zie o.a. Pieters, 1982, is ook bekend dat 
huishoudens die geen ervaring hebben met de mini-container 
tegen het omgaan ermee opzien. Dit kan verklaard worden uit 
het feit dat huishoudens bij gebrek aan ervaring verwachten 
dat de mini-container stinkt, vies is, veel ruimte inneemt, 
etc. Vanuit deze resultaten is het aan te bevelen in verdere 
proefnemingen waarin een mini-container of een daarvan 
afgeleid bewaarsysteem (bijvoorbeeld . een meervlakken
afvalbak) gebruikt wordt de potentiële deelnemers vooraf 
uitgebreid voor te lichten over de voordelen van de mini
container (gemakkelijk hanteerbaar, geen vuilniszakken 
kopen, etc.) en de potentiële deelnemers uit te leggen dat 
in de praktijk de verwachte nadelen van de mini-container 
sterk meevallen. Deze informatie zal de motivatie om deel te 
nemen sterk ten goede komen. 

Uit het onderzoek komt naar voren dat de belangrijkste 
motivatie om aan de proef deel te nemen het grondstof 
hergebruik blijkt te zijn. Het is daarom gewenst om, zoals 
in alle proefnemingen met gescheiden inzameling uitgebreid 
gebeurt c.q. gebeurde, in de voorlichting naar de deelnemers 
duidelijk te maken dat door de proef het grondstof herge
bruik ook daadwerkelijk gestimuleerd wordt. Deze informatie 
kan effectiever gemaakt worden door aan te geven hoeveel 
kilo van de verschillende componenten per tijdsperiode 
teruggewonnen wordt en welke vorm van afzet er voor deze 
teruggewonnen producten bestaat. 

Uit het onderzoek blijkt dat de Afvalbeperking die uit 
deelname aan de proef resulteert (minder afval hoeven 
storten) slechts in geringe mate de intentie om op correcte 
wijze deel te nemen beïnvloedt. Het lijkt vanuit dit ge
zichtspunt gewenst in de voorlichting naar de deelnemers 
extra aandacht te besteden aan het feit dat dooi de proef 
schaarse stortruimte gespaard wordt en dat dat een belang
rijk voordeel is. Uit het onderzoek komt naar voren dat de 
overgrote meerderheid van de huishoudens (zowel voor de · 
start als tijdens de proef) van plan is ht huisvuil geheel 
volgens de regels te scheiden. Vanuit dit gegeven lijkt 
continuering van gescheiden inzameling in de betrokken wijk 
'De Rompert' zeker niet af te raden. 

Uit het onderzoek blijkt dat de intentie om correct deel te 
nemen constant hoog is. Echter aanzienlijke verschuivingen 
waren in de loop van het onderzoek waar te nemen in ver
schillende gepercieerde kosten en baten die aan deze inten
tie ten grondslag liggen. Gezien de constant hoge intentie 
lijken deze onderliggende kosten en baten elkaar in even
wicht te houden, in een sterk positief evenwicht. Het 
onderhavige onderzoek omspande echter slechts een periode 
van enkele maanden. Hoe de gepercipieerde kosten en baten 
zich in de loop van de proef verder ontwikkelen en wat er 
verder met de uit de kosten en baten resulterende intentie 
gebeurd is moeilijk te voorspellen. Daar correcte deelname 
van huishoudens cruciaal is voor het welslagen van elke 
gescheiden inzamelingaproef lijkt het daarom van belang 
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gedurende de proef herhaaldelijk de intentie van de huis
houdens om het huisvuil correct te scheiden te peilen. 
Wanneer in deze herhaalde 'momnitoring' ook de geperci
pieerde kosten en baten van deelname nagegaan worden kan 
steeds (op een vroeg tijdstip) vastgesteld worden of er be
paalde maatregelen (aanpassing van de opzet, gericht voor
lichting e.d.) nodig zijn om de proef bij te sturen. 

Verder onderzoek lijkt gewenst naar de relatie tussn de 
bewaarsystemen die in proefnemingen gehanteerd worden den de 
kosten en baten van deze bewaarsystemen voor de deelnemers. 
Nader onderzoek lijkt ook gewenst naar de ontwikkeling van 
bewaarsystemen waarin meerdere fracties gelijktijdig bewaard 
kunnen worden (meervakkenafvalbakken). 

In het onderzoek waren alleen huishoudens betrokken die niet 
in flatgebouwen woonden. De mini-container (zeker de 240 
liter versie) lijkt niet bij uitstek geschikt om gebruikt te 
worden door huishoudens die wel in flatgebouwen wonen. Meer 
onderzoek lijkt daarom gewenst naar de ontwikkeling van 
bewaarsystemen voor gescheiden huisvuil die ook of juist 
vooral door bewoners van flatgebouwen gehanteerd kunnen 
worden. 

2.2.2. Scheidingskwaliteit en scheidingsgedrag 

Samenvatting 
Voor het uiteindelijk succesvol functioneren van systemen 
gebaseerd op scheiding aan de bron is de kwaliteit van de 
ingezamelde componenten/fracties van groot belang. Deze 
kwaliteit is namelijk bepalend voor de afzetmogelijkheden en 
daarmee voor de economische haalbaarheid van gescheiden 
inzameling. 
In dit onderzoek is getracht de factoren, die direct of 
indirect op de scheidingskwaliteit van invloed zijn, te 
achterhalen. Er is gekeken naar de mate waarin degene in het 
huishouden die het grootste deel van het afval scheidt de 
bedoeling heeft om dit afval ook daadwerkelijk goed te 
scheiden. Naast deze persoonsgebonden factor werden ook een 
aantal externe zaken verondersteld direct van invloed te 
zijn op de scheidingskwaliteit. Ook als deze hoofdscheider 
van plan is om het afval correct te scheiden kunnen er 
factoren in de omgeving zijn die een vervuiling van het 
afval met vreemde componenten opleveren. De eventuele 
overige personen in het huishouden moeten eveneens bereid 
zijn om op de juiste manier aan de proef deel te nemen. 
Daarnaast kan men wellicht het afval precies volgens de 
scheidingsregel willen scheiden maar ontbreekt wellicht, 
gemerkt of ongemerkt, de precieze kennis van de scheidings
regeL Mogelijk is de voorlichting onvoldoende geweest om 
een goede k ennis met betrekking tot hoe te scheiden op te 
bouwen. Ook zou het mogelijk zijn dat men, met name wanneer 
men pas kort aan de proef deelneemt, door gebrek aan routine 
nog fouten maakt bij het scheiden. Tenslotte is ook nog 
gekeken in hoeverre het bewaarsysteem wat bij de proef 
gehanteerd tv-ordt van invloed is op de scheidingskwalite it. 
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Hoewel we veronderstellen dat deze externe factoren een rol 
kunnen spelen bij de mate waarin het huisvuil goed geschei
den wordt, blij ft de mate van bereidheid om het huisvuil 
correct op te splitsen in de twee betreffende fracties een 
belangrijke voorwaarde voor een lage vervuilingsgraad van de 
her te gebruiken fractie. En dan met name de bereidheid van 
diegene in het huishouden die zich het meest bezig houdt met 
het wegwerpen van het afval. Vanuit voorlichtingsoogpunt is 
het van belang om na te gaan op grond waarvan met in meer
dere of mindere mate deze bereidheid tot correct scheiden 
vertoont. Op basis van de theorie van Fishbein zijn de 
factoren onderzocht die de ma te zouden bepalen waarin. de 
belangrijkse afvalscheider in het huishouden de bedoeling 
heeft het afval goed te scheiden. De bereidheid om het afval 
goed te scheiden wordt volgens deze theorie door twee 
afzonderlijke factoren bepaald: Ten eerste door de houding 
die men ten aanzien van de hele huisvuilscheidingsproei 
heeft. En ten tweede door de mate waarin men, afgezien van 
deze houding, het .nodig vindt om, wanneer men aan de proef 
deelneemt, het afval ook echt goed te scheiden: In hoeverre 
vindt men het nu zelf echt noodzakelijk om bij de splitsing 
van het huisvuil in de twee bedoelde fracties zeer consciën
tieus te werk te gaan? 

De eerste factor, de houding ten aanzien van deelname aan de 
proef, wordt op haar beurt volgens de theorie van Fishbein, 
bepaald door hoe men de gevolgen ziet van deelname aan deze 
proef. Naarmate de consequenties die men verbonden ziet aan 
het zelf scheiden van huisvuil positiever zijn, des te posi
tiever is ook de houding ten aanzien van de proef. En ten 
gevolge daarvan de mate van bereidheid om correct te schei
den groter. Hoe men de gevolgen van deelname aan de proef 
ziet wordt dus (indirect) van belang geacht voor hoe goed 
men het afval scheidt. Waardoor worden nu echter de gevolgen 
van het zelf scheiden van afval verschillend waargenomen? In 
hoeverre is dit te wijten aan de soort componenten die men 
van het overige afval apart moet houden, aan de samen
stelling van het huishouden (grootte, leeftijd), aan het 
opleidings-Iberoepsniveau wat men heeft en of de voor
lichting die men gehad heeft goed over is gekomen? Naar de 
invloed van elk van deze factoren is eveneens gekeken. De 
tweede factor, de mate waarin men het voor zichzelf echt 
nodig vindt om zo goed mogelijk het afval in de twee frac
ties op te splitsen, wordt volgens de theorie van Fishbein 
bepaald door de sociale druk die men vanuit de omgeving 
voelt om goed te scheiden. Nagegaan is hoe sterk men deze 
druk voelt en wat de invloed hiervan is op de mate waarin 
men meent correct te moeten scheiden. 

De concepten uit het gehanteerde onderzoeksmodel Z1Jn aan de 
hand van een vragenlijst-onderzoek bestudeerd. Deze vragen
lijsten zijn in juli 1983 aan alle deelnemers van de proef 
huis aan huis bezorgd. In het begeleidend schrijven is 
gevraagd of degene in het huishouden die zicht het meest met 
de afvalscheiding bezig hield deze vragenlijst in wilde 
vullen. In oktober/november 1983 is van een deel van deze 
huishoudens het afval op de scheidingskwaliteit onderzocht. 

• 
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Aan de hand van een veertien componentenlijst van het L.A.E. 
is nagegaan hoe groot het relatieve gewicht was van het 
afval in de her te gebruiken fractie, wat hierin niet thuis 
hoorde. Daarnaast is ook gekeken naar het aantal malen dat 
in de fractie afvaldelen te vinden waren die volgens de 
scheidingsregel bij de restfractie weggegooid hadden moeten 
worden. 

Conclusies en aanbevelingen 
Heeft men wel de bedoeling het afval correct te scheiden en 
op grond waarvan heeft men deze bedoeling? 
In het algemeen blijken alle leden van de huishoudens uit de 
onderzoeksgroep in sterke tot zeer sterke mate van plan om 
het huisvuil goed te scheiden. Deze positieve intentie om 
correct te scheiden kan, voor zover afkomstig van de in
vullers van de vragenlij st, voor een groot deel verklaard 
worden uit een positieve houding zowel ten aanzien van huis
vuilscheidingsproeven in het algemeen, als ten aanzien van 
het scheiden van het huisvuil door het eigen huishouden (1) 
én de sterke norm die men er in het algemeen op na houdt met 
betrekking tot de mate waarin men meent zelf het afval goed 
te moeten scheiden (2). 

Deze positieve subjectieve norm kan niet, zoals werd ver
ondersteld, verklaard worden vanuit de sociale druk die men 
vanuit de meer of minder naaste omgeving (voornamelijk 
afkomstig van partner, gemeente, regering en wetenschappers) 
voelt om correct te scheiden. Van de houding die men ten 
aanzien van het scheiden van afval heeft kan een deel 
verklaard worden door de gevolgen die men verbonden ziet aan 
het huisvuil scheiden. Voor een positieve houding ten 
aanzien van deelname aan de proef is het met name van belang 
dat men gelooft dat deze medewerking hergebruik van grond
stoffen tot gevolg heeft, geen stankoverlast in en om het 
huis veroorzaakt en weinig inspanning van de betrokken leden 
in het huishouden kost. Uit de onderzoeksresultaten blijkt 
tevens dat men van deze consequenties van deelname al aardig 
overtuigd is. Het niet overtuigd zijn van enkele andere 
maatschappelijke voordelen (met name toename van de werk
gelegenheid en daling van de reinigingstarieven), het weinig 
geloof hechten aan mogelijke persoonlijke voordelen én het 
menen dat deelname aan de proef ook persoonlijke nadelen 
heeft (m.n. het in beslag nemen van ruimte en het telkesn 
moeten nadenken bij het wegwerpen van huisvuil) heeft wat 
minder invloed op hoe men staat tegenover het zelf scheiden 
van huisvuil. 

Waardoor wordt de waarneming van de gevolgen van deelname 
aan de proef bepaald? 
Hoe men de gevolgen van deelname aan de proef ziet wordt 
niet verklaard door het type huishouden (grootte, leeftijd 
gezinsleden) waarin men leeft of door hoe men in het huis
houden in het algemeen met afval omgaat. Ook het niveau van 
de opleiding of het beroep van de kostwinner bepalen de 
waarneming van de consequenties van het zelf scheiden van 
huisvuil nauwelijks. De enige invloed van opleiding of 
beroep is dat naarmate het niveau hiervan hoger is, men 



29 

minder gelooft in enkele maatschappelijke gevolgen van 
deelname aan de proef voor het milieu. Opleidings- en 
beroepsniveau hebben echter géén invloed op de mate waarin 
men meent dat huisvuilscheiding hergebruik van grondstoffen 
bevordert. (Dit laatste is zoals we gezien hebben belangrijk 
voor een positieve houding ten aanzien van huisvuilschei
ding). 
Geconcludeerd kan worden dat verschillen in socio-demogra
fische kenmerken en levensstijl weinig of geen effect hebben 
op de waarneming van consequenties van deelname aan het 
huisvuilscheidingsproject. 

Hoe is de voorlichting bij de proef en met name die uit de 
huisvuilkrant overgekomen op de deelnemers? En wat is het 
effect hiervan geweest op de waarneming van de gevolgen van 
deelname aan de proef. 
Allereerst moet gesteld worden dat ongeveer de helft van de 
deelnemers de huisvuilkrant niet eens gelezen heeft (In 
hoeverre hierbij de huis aan huis verspreiding in gebreke is 
gebleven en/of men de krant ongelezen heeft weggegooid, is 
niet duidelijk). Maar bij degenen die de huisvuilkrant 
gelezen hebben lijkt deze voorlichtingsvorm grotendeels aan 
haar doel beantwood te hebben. Men meent op grond van de 
informatie in deze huisvuilkrant te weten waarom (motivatie) 
en hoe (kennis) men moet scheiden. Overigens blijkt dat ook 
het gros van degenen die de huisvuilkrant niet gelezen 
hebben via andere kanalen te weten zijn gekomen wat ze 
precies moesten doen bij deelname aan de proef. Afgaande op 
het oordeel van de deelnemers kan de voorlichting in het 
algemeen dus geslaagd genoemd worden, (Uit andere onder
zoeksresultaten komt echter naar voren dat de voorlichting 
op een aantal punten nog voor verbetering vatbaar is. Hierop 
komen we nog terug), 

Heeft de voorlichting effect gehad op de waarneming van de 
gevolgen van deelname aan de proef? 
Met de nodige voorzichtigheid kan gesteld worden dat, 
naarmate de voorlichting naar de mening van de deelneJ!lers 
minder effectief is geweest, men minder gelooft . in de 
positieve maatschappelijke gevolgen van huisvuilscheiding. 
Het type scheidingsregel wat gehanteerd wordt door de 
verschillende huishoudens heeft nauwelijks invloed op hoe 
men de gevolgen van deelname aan de proef ziet, Er is echter 
één belangrijke uitzondering: De huishoudens die het compos
teerbare afval apart houden (in St. Michielsgestel) vinden 
vaker dat huisvuilscheiding stankoverlast veroorzaakt dan de 
huishoudens die papier, blik, plastic en textiel scheiden 
van hun overige huisvuil. 

In het voorgaande hebben we geconcludeerd dat men in het 
algemeen de bedoeling heeft het afval correct in de twee 
betreffende fracties op te splitsen. Daarnaast is aangegeven 
welke factoren deze intentie direct of indirect beïnvloeden. 
Bij de aanbevelingen zullen we enige suggesties doen om 
middels voorlichting en/of de opzet van huisvuilscheidings
projecten deze factoren zodanig te beïnvloeden dat de mate 
van bereidhei d bij de deelnemers om correct te scheiden 
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versterkt wordt. Het uiteindelijk doel hiervan blijft echter 
een lage vervuilingsgraad van het afval. Immers, deze 
vervuilingsgraad bepaalt grotendeels de afzetmogelijkheden 
en de te ontvangen prijs voor de her te gebruiken compo
nenten. 

Hoe goed is het afval gescheiden? En wat zijn hiervan de 
oorzaken? 
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat men het afval ge
middeld genomen vrij goed scheidt: Van het totale gewicht 
van de her te gebruiken fractie bestaat 11,5% uit afvaldelen 
welke volgens de scheidingsregel hier niet in thuis horen. 
88,5% van deze fractie is dus gescheiden. En wanneer we 
kijken naar het aantal malen dat men iets ten onrechte bij 
de her te gebruiken fractie weggooit dan blijkt dit per 
huishouden gemiddeld nog geen zes keer te gebeuren. De 
huishoudens met de scheidingsregel 'composteerbaar vesus 
niet-composteerbaar' scheiden volgens de criteria zelfs iets 
beter dan de overige huishoudens. 

Uit de analyse van het afval, afkomstig van de huishoudens 
met de scheidingsregel 'nat versus droog', waarvan papier, 
blik, textiel en plastic van de rest gescheiden dient te 
worden, blijkt dat er door deze huishoudens met name veel 
tot redelijk veel organisch afval, aluminium, hout, glas, 
leer e.d. (voornamelijk schoenen) en. vervuild papier/plastic 
(voornamelijk luiers) ten onrecht bij de her te gebruiken 
fractie gedeponeerd wordt. In hoeverre het verkeerd weg
werpen van deze af zonder lij ke camponen ten te wij ten is aan 
een minder sterke intentie om het afval correct te scheiden 
óf aan het gebruik aan kennis van de scheidingsregel, is 
niet nagegaan. In de composteerbare fractie van de huis
houdens met de scheidingsregel 'composteerbaar versus 
niet-composteerbaar' worden met name de componenten papier, 
karton, plastic en bijzonder afval aangetroffen; afval wat 
niet in deze fractie thuishoort. 

De vervuilingsgraad van de her te gebruiken fractie is in 
deze studie, zoals gezegd, op twee manieren gedefinieerd. 
Het relatieve gewicht van het fout gescheiden afval (1) en 
het aantal malen dat er afvaldelen, tegen de scheidingsregel 
in, bij deze fractie weggeworpen Z1Jn. Het doel van de 
analyse van deze fractie was om te onderzoeken in hoeverre 
de vervuilingsgraad t e wij ten is aan de ma te waa rin de 
deelnemers aan het experiment de bedoeling hebben het afval 
correct te scheiden en aan een aantal omgevingsfactoren. 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt nu dat de mate waarin men 
van plan is om h e t afval correct te scheiden van positieve 
i nvloed is op hoe goed het a f val gescheiden is. Hierbij i s 
de mate waarin degene in het huishouden die het g rootste 
deel van het afval scheidt van plan is dit goed te doen, als 
die mate waarin de overige personen in het huishouden 
hiertoe bereid zijn, van even groot belang. Uit het onder
zoek komt naar voren dat ook degenen die z ich in de huis 
h oudens minder me t de afvalscheiding bezig houden s terk de 
intentie hebben om dit goed t e doen. 
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Het bewaarsysteem dat gehanteerd wordt lijkt op het eerste 
gezicht van vrij grote invloed te zijn op de vervuilin~s
graad van de her te gebruiken fractie. Bij de huishoudens 
die het bewaarsysteem hanteren, waàrbij beide fracties in 
een zak bewaard worden (Heeswijk-Dinther) is de vervuilings
sraad van de her te gebruiken (droge) fractie hoger dan die 
in de wijken waarin andere bewaarsystemen (twee mini-con
tainers; mini-container en zak) gehanteerd worden. Gezien de 
opzet van de proef is het echter niet verantwoord om op 
grond hiervan te concluderen dat de hogere vervuilingsgraad 
van de te recyclen fractie in deze wijk toegeschreven kan 
worden aan het bewaarsysteem. 

De periode dat men deelneemt aan huisvuilscheidingsproeven 
is van invloed op het aantal fouten dat men maakt bij het 
scheiden: Naarmate men meer ervaring heeft met net scheiden 
gooit men minder vaak afvaldelen die in de rest-fractie 
thuis horen bij de te recyclen fractie. Het relatieve 
gewicht van het fout gescheiden afval blij ft echter het
zelfde! 

Opvallend genoeg heeft de kennis die men heeft van de schei
dingsregel nauwelijks effect op hoe goed het afval is ge
scheiden. Hoe goed men zelf op de hoogte meent zijn van de 
scheidingsregel blijkt niet samen te hangen met het aantal 
malen dat men een foute scheidingsbeslissing neemt noch met 
het relatieve gewicht van het fout gescheiden afval. Het
zelfde geldt voor de samenhang tussen deze twee vervuilings
criteria en de kennis van de scheidingsregel zoals die naar 
voren komt wanneer gevraagd wordt bij welke fractie men be
paalde afvaldelen wegwerpt. Dit is temeer een opvallend ge- · 
geven omdat men in het algemeen (zeer) sterk van plan zegt 
te zijn om het afval goed te scheiden. Op grond hiervan zou 
verwacht kunnen worden dat de kennis van de scheidingsregel 
een belangrijke verklarende factor zou kunnen zijn voor · de 
variantie in de scheidingskwaliteit. 

De kennis van de scheidingsregel blijkt met name bij de 
deelnemers die de scheidingsregel 1 nat versus droog 1 han
teren op een aantal punten hiaten te vertonen. Met betrek
king tot met name de afvaldelen aluminium, spuitbussen, 
batterijen, vloerbedekking en vlapak met restje is men vaak 
ten onrechte van mening dat deze bij de 1 droge 1 fractie 
thuis horen. 
Uit de onderzoeksresultaten blijkt tenslotte dat de mate 
waarin de voorlichting (in het algemeen) goed is overgekomen 
nauwelijks van invloed is op de kennis van de scheidings
regel. 

Aanbevelingen 
Ten aanzien van de opzet van huisvuilscheidingsproeven: 

Het is aan te bevelen om bij huisvuilscheidingsprojecten 
waar gebruik wordt gemaakt van mini-containers aan de 
betreffende huishoudens de keus te geven of ze een grote 
dan wel klein container willen. Met name in woonwijken 
waar de opslagruimte voor een dergelijke container gering 
is lijkt dit van belang. 
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Wanneer bij huisvuilscheidingsprojecten de deelnemers 
composteerbaar afval apart moeten houden van het overige 
afval ondervindt men, in vergelijking met huishoudens die 
een andere scheidingsregel hanteren, vr1J grote stank
overlast. Mede gezien de negatieve invloed hiervan op de 
houding die men heeft ten aanzien van het scheiden van 
huisvuil, lijkt het raadzaam deze stankoverlast te 
beperken (bijvoorbeeld door een grotere ophaalfrequentie, 
kleinere en/of beter afsluitbare containers) of, met name 
in de zomermaanden, wanneer de stankoverlast het sterkst 
is, deze op een of andere wij ze te compenseren of door 
middel van voorlichting het negatieve effect hiervan op 
de houding ten aanzien van de proef te beperken. 
Behalve wat de stankoverlast betreft nemen de huishoudens 
de gevolgen van deelname aan de proef hetzelfde waar. Wat 
dit aspect betreft hebben huisvuilscheidingsprojecten met 
beide scheidingsregels dus een even grote kans van 
slagen. 
Wanneer men bij de opzet van een huisvuilscheidingsproef 
van plan is het effect van met name verschillende bewaar
systemen, scheidingsregels of verschil in ervaring met 
scheiden op de vervuilingsgraad van het afval of andere 
zaken wil nagaan middels onderzoek lijkt een gedifferen
tieerdere opzet van de proef aanbevelenswaardig. 

Ten aanzien van de ondersteuning van huisvuilscheidings
proeven: 

In de voorlichting bij een huisvuilscheidingsproef lijkt 
met name een sterkere benadrukking van de volgende 
consequenties van deelname aan de proef aan te bevelen: 

de extra werkgelegenheid die een dergelijk project 
schept; 
de daling van de reinigingstarieven in de toekomst 
en/of verminder sterke stijging van deze tarieven 
(voor zover te verwachten); 
de directe financiële voordelen ten gevolge van een 
geringere aanschaf van plastic huisvuilzakken/geen of 
minder containerhuur (voor zover het alternatieve 
bewaarsysteem gratis wordt ve-rstrekt); 
de (eventuele) voordelen van het nieuwe bewaarsysteem 
ten opzichte van het oude bewaarsysteem bij het 
aanbieden van het huisvuil: groter, dus een lagere 
ophaalfrequentie en makkelijker om grote afvaldelen in 
op te slaan; 
op grond van ervaringen bij ander huisvuilscheidings
projecten met (ongeveer) dezelfde scheidingsregels óf 
op grond van een analyse van de her te gebruiken 
fractie in een vroeg stadium van het project zou een 
lijstje opgesteld kunnen worden van afvaldelen die 
vrij frequent bij de te recyclen fractie gedeponeerd 
worden terwijl ze daar volgens de scheidingsregel niet 
in thuis horen. Op grond hiervan kan dan aan de 
betreffende huishoudens een meer specifieke voor
lichting ten aanzien .van de scheidingsregel gegeven 
worden. De systematische scheidingsfouten welke de 
afzetmogelijkheden beperken en de te ontvangen prijs 
voor deze componenten doen dalen kunnen op deze manier 
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beperkt worden. In hoeverre deze meer specifieke voor
lichting vóór aanvang van de proef of tijdens de 
proef, na het aanleren van de scheidingsregel in 
simpele vorm, gegeven zou moeten worden staat hierbij 
open. 

2.2.3. Verschillen tussen respondenten en non-respondenten 
in onderzoek naar huisvuilscheidingsgedrag 

Samenvatting 
In juni 1983 werd onder de deelnemers van de huisvuil
scheidingaproef in het Stadsgewest 's-Hertogenbosch 
een onderzoek gedaan naar de factoren die van invloed 
zijn op het huisvuilscheidingsgedrag en de evalua~ie 

van de proef door de deelnemers (Dooms, 1983) . Ten 
bate van dat onderzoek werden 1874 vragenlijsten ver- · 
stuurd, waarvan er 1012 werden terugontvangen. Dit 
resulteerde in een response rate (het percentage 
teruggezonden vragenlijsten) van 54%. Hoewel deze 
response aanzienlijk is is een vertekening van de 
resultaten van het onderzoek mogelijk wanneer de 46% 
huishoudens die de vragenlijst niet terugstuurden op 
voor het onderzoek belangrijke kenmerken afwijken van 
de 54% huishoudens die de vragenlijst wel terugstuur
den. Deze vertekening van de resultaten beperkt de 
generaliseerbaarheid en bij gevolg de externe vali
diteit van het onderzoek. Een zogenaamd non-response 
onderzoek werd opgezet en uitgevoerd om na te gaan of, 
en zo ja, in hoeverre respondenten, zij die de vragen
lijst terugstuurden, afwijken van de non-respondenen, 
zij die de vragenlijst niet terugstuurden. De resul
taten van dit onderzoek gecombineerd met die van het 
door Dooms (1983) uitgevoerde onderzoek stellen ons in 
staat gefundeerde uitspraken te doen over de huisvuil
scheidingsproei in het Stadsgewest 's-Hertogenbosch en 
de factoren die dit huisvuilscheidingsgedrag beinvloe
den. 

Het non-response onderzoek bestond in eerste instantie 
uit een telefonisch interview onder een gedeelte van 
de oorspronkelijke respondenten en non-respondenten, 
waarbij het aantal in het interview opgenomen vragen 
sterk gereduceerd werd. Vlak na dit telefonisch 
interview werd bij een gedeelte van de telefonische 
respondenten de inhoud van de container, die als 
bewaarsysteem in de proef fungeerde, op scheidings
kwaliteit onderzocht. De resultaten van het telefo
nisch interview waren dermate positief dat er sprake 
kan zijn van een vertekening van de gegevens door de 
gebruikte onderzoeksmethode. Daarom werd er met 
gebruikmaking van dezelfde vragen nogmaals een onder
zoek verricht. In dit onderzoek werd een schriftelijke 
vragenlijst rondgebracht en persoonlijk afgehaald 
waardoor enerzijds een hoge response verkregen werd en 
anderzijds onderzocht kon worden · of de non-response 
van het onderzoek veroorzaakt werd oor een weigering 
tot het verlenen van medewerking, het niet in staat 
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Z1Jn de vragenlijst te beantwoorden dan wel het niet 
thuis zijn van de potentiële respondent. 

Uit de resultaten van zowel de telefonische als 
schriftelijke meting bleek dat de non-response in deze 
metingen voornamelijk het gevolg was van het niet 
thuis zijn van de respondent zodat niet gevreest hoeft 
te worden voor al te grote verschillen tussen de 
respondenten en non-respondenten van dit onderzoek. 
Verder bleek uit zowel de telefonische als de schrif
telijke meting alsmede uit de bepaling van de schei
dingskwaliteit van het huisvuil, dat er geen signi
ficante verschillen tussen de oorspronkelijke respon
denten en de oorspronkelijke non-responenten van het 
'Dooms'-onderzoek bestaan. Met andere woorden de 
resultaten van het onderzoek van Dooms (1983) kunnen 
gegeneraliseerd worden naar de totale populatie zonder 
aantasting van de externe validiteit. Met betrekking 
tot de factoren die van invloed zijn op het huisvuil
scheidingsgedrag kunnen op basis van de voorliggende 
gegevens uit het non-response onderzoek nauwelijks 
conclusies getrokken worden vanwege de zeer geringe 
variantie in de resultaten; de geïnterviewden stonden 
namelijk in meerderheid zeer positief tegenover 
deelname aan de proef en waren bereid ook in de 
toekomst het huisvuil gescheiden aan te blijven 
bieden. Deze positieve benadering kwam niet alleen in 
woorden tot uiting maar ook in daden; de scheidings
kwaliteit van het huisvuil was bijzonder goed. Tijdens 
de verschillende interviews werden slechts enkele 
malen problemen gesignaleerd. De problemen bij het 
huisvuilscheiden zelf hadden voornamelijk betrekking 
op vervuilde verpakkingen en het aan kinderen leren 
van de scheidingsregel. Problemen rondom het scheiden 
betroffen de voor verschillende deelnemers te grote 
container en het extra op en neer geloop bij bewoners 
van drive-in woningen. 

Aanbevelingen 
Aanbevelingen ten aanzien van de huisvuilscheidings
proef. 
- Gezien de zeer positieve resultaten, niet allen 

afkomstig van het telefonische en schriftelijke 
interview, maar ook van de gedragsmeting, kan 
gesteld worden dat deze huisvuilscheidingsproei 
gezien de deelname van de huishoudens een succes is. 
Vandaar dat uit sociaal psychologisch oogpunt het 
continueren van de proef en het eventueel starten 

· van nieuwe proeven niet afgeraden hoeft te worden. 
- Uit het onderzoek kwam naar voren dat er nog steeds 

problemen met het toepassen van de scheidingsregel 
bestaan. Met name vervuilde verpakkingen leveren 
problemen op. Het zou daarom goed zijn om, nu de 
deelnemers van de proef gewend zijn aan het scheiden 
van huisvuil, nogmaals enige voorlichting met 
betrekking tot de scheidingsregel te verstrekken. 
Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden in de vorm van 
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een kaart met een vrij gedetailleerde beschrijving 
van wat wel of niet tot de apart te houden fractie 
van het huisvuil behoort. 

- Naast het probleem met het toepassen van de schei
dingsregel kwam in het onderzoek ook naar voren dat 
er moeilijkheden waren bij het aan kinderen leren 
van de scheidingsregel. Een mogelijke oplossing voor 
dit probleem zou gevonden kunnen worden in het 
opzetten van een project ten behoeve van scholen in 
de wijken waar de huisvuilscheidingsproef gehouden 
wordt. Met behulp van dit project zouden kinderen 
milieubewuster gemaakt kunnen worden en tevens wat 
kunnen leren over het scheiden van huisvuil en de te 
hanteren scheidingsregel. 

- Een ander probleem vormt de voor verschillende 
bewoners te grote afmeting van de container. Voor
gesteld wordt dan ook om met deze individuele wensen 
rekening te houden en de bewoners de keuze te geven 
tussen een kleine (120 liter) of een grote (240 
liter) container. 

Aanbevelingen ten aanzien van toekomstig onderzoek. 
- Het verdient de aanbeveling ervoor te zorgen dat de 

response van onderzoek naar huisvuilscheidingsgedrag 
en onderzoek in het algemeen zo hoog mogelijk is. De 
'Total-design-method' ontwikkeld door Dillman (1978) 
is daartoe een krachtig instrument. Naast gebruik
making van deze methode kan de response extra 
verhoogd worden, zoals in het onderhavige onderzoek, 
gebruik te maken van de methode waarbij vragenlijs
ten persoonlijk opgehaald worden. Dit biedt tevens 
de mogelijkheid extra informatie, over bijvoorbeeld 
deelname, te verzamelen wat middels schriftelijke 
c.q. telefonische enquêtering niet mogelijk is. 
Uit het onderzoek kwam naar voren dat factoren die 
van invloed waren op de non-response van het 'Dooms'
onderzoek de te pers oonlijke, niet op de huisvuil
scheidingsproef betrekking hebbende vragen en te 
lange vragenlijsten waren. Het verdient dan ook de 
aanbeveling te persoonlijke en niet op de huisvuil
scheidingsproet betrekking hebbende vragen en te 
lange vragenlijsten in het vervolgonderzoek te 
vermijden of de potentiële respondent een toelich
ting betreffende de noodzaak van de vraagstelling te 
verschaffen zodat deze vragen geen nadelige uitwer
king op de response hebben. Verder is het aanbe
velingswaardig toekomstig onderzoek niet vlak voor 
of tijdens de vakantie te plannen omdat vlak voor of 
tijdens de vakantie potentiële respondenten meestal 
geen tijd hebben en/of de vragenlijst kwijt raken. 
Het verdi ent bovendien aanbeveling in vervolgonder
zoek het concept 'intentie' met behulp van een 
schaal met meer dan drie posities te meten zodat er 
meer variantie naar voren zal komen. Zo kan beter 
ingegaan worden op de samenhang met andere concepten 
waardoor eventuele relaties tussen de concepten 
blootgelegd kunnen wor den. 
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- het is aanbevelingswaardig een index voor de schei
dingskwaliteit te ontwikkelen waarbij niet alleen 
gelet wordt op het gewicht van de scheidingstout, 
maar ook op het aantal ~alen dat een scheidingstout 
gemaakt wordt waardoor het niet meer zo zal zijn dat 
één qua gewicht zwaarwegende fout een relatief veel 
te grote invloed op de index heeft in vergelijking 
met een vaak voorkomende qua gewicht lichtwegende 
fout. 
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2.3. Afzetmarkt van huisvuilcompost ten behoeve van de akkerbouw in 
Noord-Brabant. 

Probleemstelling en onderzoek 
Het afvalstoffenbeleid van de overheid is gericht op beperking van 
het ontstaan van afvalstoffen en op hergebruik van het aangeboden 
afval. Het grootste gedeelte van het huishoudelijke afval bestaat 
uit organisch materiaal (ruim 50%). Een van de mogelijkheden tot 
hergebruik van deze fractie is de verwerking tot compost. De 
haalbaarheid van deze verwerkingsmethode wordt mede bepaald door de 
afzetmogelijkheden van het eindprodukt. In het kader van het 
project 'Waste Management' is hier door M.C. van Nieuwenhuyzen 
onderzoek naar gedaan. In dit onderzoek wordt geconcludeerd dat als 
de totale beschikbare hoeveelheid organische fractie van het 
huishoudelijke afval in Noord- Brabant wordt gecomposteerd, er 
jaarlijks een grote hoeveelheid compost vrijkomt en dat afzet 
hiervan slechts mogelijk is als het accent van de verkoopinspanning 
wordt verlegd naar de akkerbouw. De perspectieven voor afzet van 
huisvuilcompost in de agrarische sector worden, in genoemd rapport, 
gunstig beoordeeld vanwege de grote oppervlakten van de akkerbouw 
en het feit dat toepassing van compost goed past in het streven 
naar kwaliteitsverbetering en opbrengstverhoging van de gewassen, 
echter onder de voorwaarden dat de prijs van de compost laag is en 
de kwaliteit aan hoge eisen voldoet. 

De . mogelijkheid om aan deze voorwaarden te voldoen Z1Jn in dit 
onderzoek onderzocht. Uit dit onderzoek zijn enkele aspecten naar 
voren gekomen die de afzetmogelijkheden van huisvuilcompost nega
tief beïnvloeden. Dit heeft geleid tot een nader onderzoek naar de 
afzetmogelijkheden voor huisvuilcompost als bodemstructuurverbete
rend middel ten behoeve van de akkerbouw in Noord-Brabant. 
Daarbij zijn twee factoren die van invloed zijn op de potentiële 
markt voor huisvuilcompost ten behoeve van de akkerbouw nader 
onderzocht: 
l. Het overschot aan organisch materiaal (voornamelijk dierlijke 

mest) in Noord-Brabant. 
2. De eisen gesteld aan bodemverbeterende middelen, met name aan de 

gehalten aan 'zware metalen', door richtlijnen en wetgeving. 

Conclusies 
In het onderzoek naar de potentiële markt voor huisvuilcompost in 
de akkerbouw in Noord-Brabant zijn de volgende invloedsfactoren 
onderzocht: 

De verhouding van vraag naar en aanbod van organisch bodemverbe
terende middelen in de akkerbouw in Noord-Brabant. 
- De afzetmogelijkheden van huisvuilcompost worden in Noord-Brabant 

negatief bernvloed door een overschot aan organisch materiaal 
(voornamelijk bestaande uit dierlijke mest). Uit onderzoek naar 
de regionale verschillen in Noord-Brabant i .n het aanbod van 
organische star blijkt dit overschot vooral voor te komen in de 
samenwerkingsgebieden in Oost-Brabant. Er mag echter worden 
verwacht dat door invoering van de beperkende maatregelen, in de 
komende wetgeving, het mesttransport zal worden bevorderd, zodat 
de dierlijke mest (voornamelijk drijfmest) beter over het bouw
land in Noord- Brabant zal worden verdeeld. 
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De produkteigenschappen van alternatieve bodemstructuurverbeterende 
middelen. 
- De produkteigenschappen van alternatieve bodemstructuurverbete

rende middelen worden alle beter beoordeeld dan die van huisvuil
compost, terwijl drijfmest gelijk wordt beoordeeld. Huisvuil
compost heeft een hoog organisch stofgehalte en een laag gehalte 
aan voedingsstoffen, voor drijfmest geldt dat juist andersom. Het 
naast elkaar gebruiken van beide materialen biedt echter geen 
perspectieven daar dan de bouwvoor of aan zware metalen of aan 
mineralen wordt overgedoseerd. 

De eisen gesteld aan bodemverbeterende materialen in richtlijnen en 
wetgeving. 
- In de nieuwe wetgeving zal er naar gestreefd worden de stijging 

van het gehalte aan 'zware metalen' in de bodem af te remmen. Van 
de zware metalen vormt cadmium het voornaamste probleem . . Van de 
verbetering van de huidige compos teringstechnieken wordt niet 
verwacht dat het cadmiumgehalte van huisvuilcompost verder terug 
kan worden gebracht dan 2,0 mg. per kg. droge stof van compost. 
Gescheiden inzameling van een organische fractie levert wel een 
reductie op van het cadmiumgehalte van compost, echter voor 
toepassing van huisvuilcompost in de akkerbouw is een verder
gaande reductie noodzakelijk. Hierbij dient te worden opgemerkt 
dat een verbetering van het composteringssysteem niet mag leiden 
tot een hogere prijs van huisvuilcompost daar, gezien de marktom
standigheden, de prijs van compost laag zal moeten zijn. 

Uit de beschreven factoren resteert de vraag of er huisvuilcompost 
van goede kwaliteit en lage prijs gemaakt kan worden en of er dan, 
naast de in de agrarische sector reeds voldoende aanwezige hoeveel
heid organische stof, afzetmogelijkheden zijn voor huisvuilcompost 
in de akkerbouw. 

Aanbevelingen 
Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen een aantal aanbeve
lingen worden gedaan. 
- Verder ontwikkelingswerk naar een techniek van compostering 

waarmee het gehalte aan zware metalen in huisvuilcompost zodanig 
wordt verlaagd dat landbouwkundige bezwaren kunnen worden wegge
nomen. 

- Onderzoek naar de meest efficiënte wijze van gescheiden inzame
ling van huishoudelijk afval. Uit analyses blijkt dat de maatre
gelen bij zonder effectief zullen moeten zijn om een compost te 
verkrijgen met een cadmiumgehalte van 1,0 mg. per kg. droge stof 
in compost. 

- Een gezamenlijke aanpak en coördinatie met betrekking tot het 
bepalen van een standpunt ten aanzien van de landbouwkundige 
toepassingen van rest- en afvalstoffen van het Ministerie van 
Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, het 
Ministerie van Landbouw en de georganiseerde Landbouw. 

- Onderzoek naar al ternatieve aanwendingsmogelijkheden van huis 
vuilcompost zoa l s : 

- Produksamenstelling: het onderzoeken van afzetmogelijkheden van 
een mengsel van dierlijke mest en compost. 

- Exportmogelijkheden: he t onderzoeken van mogelijkheden voor 
uitvoer van organische stof. 
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2.4. Juridische aspecten van de mestproblematiek 
In deze deelstudie zijn aan de orde gesteld: 
- de toekomstige landelijke wetgeving, te weten, de ontwerp Wet 

Bodembescherming en de ontwerp Meststoffenwet; 
de juridische vraagpunten met betrekking tot een provinciale 
verordening die de Provincie Noord-Brabant overweegt in het leven 
te roepen, te weten; de privacyvraag, de financiering via een 
provinciale heffing, het provinciaal bestuur door de Stichting 
Mestbank, de te stellen norm en de leveringsplicht van mest aan 
de mestbank; 
de Interimwet beperking varkens- en pluimveehouderijen; 
de bestaande wetten en hun mogelijkheden ten aanzien van deze 
problematiek, te weten; de Hinderwet en de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening. 

De ontwerp Wet Bodembescherming beoogt een voor het gehele land 
geldend algemeen niveau van bodembescherming tot stand te brengen. 
In beginsel maakt de toekomstige wet het mogelijk alle bodembedrei
gende handelingen toetsen. De uitvoering van de wet echter zal 
beperkt blijven tot onderwerpen waarvan de noodzaak tot regeling 
evident is en waarvoor bestaande regelingen in onvoldoende mate 
uitkomst bieden. Uitgangspunt voor een preventief bodembescher
mingsbeleid is de ecologische functie van de bodem. De bufferca
paciteit van de bodem mag niet onomkeerbaar geschaad worden. De 
toekomstige Wet Bodembescherming zal samen met de nieuwe Meststof
fenwet het kader vormen voor de aanpak van de problematiek van de 
mestoverschotten. Door het overmatig bemesten wordt de bodem en ook 
het grondwater direct bedreigd. De ontwerp Wet Bodembescherming 
geeft een basis voor het stellen van gebruiksregels ten aanzien van 
het op of in de bodem brengen van meststoffen (artikel 9). Ook 
vormt deze ontwerpwet de grondslag voor het stellen van een kwali
teitsnorm (artikel 17). Deze norm zal de grens moeten aangeven voor 
de toegelaten hoeveelheid organische mest per ha. Ten gevolge van 
de maatregelen die op basis van de optwerpwet gesteld zullen 
worden, zullen met name in de provincie Noord-Brabant veel be
drijven met hoeveelheden mest geconfronteerd worden die ze elders 
dan op eigen land moeten afzetten. De toekomstige Meststoffenwet 
geeft in dat kader regels in het belang van een doelmatige afvoer 
en afzet van mestoverschotten. De landbouwxector zal door de twee 
toekomstige wetten als vervuiler sterk aan banden gelegd worden. 
Anderzijds is deze sector ook gebaat bij een verantwoord bodembe
schermingsbeleid. Het agrarisch produktievermogen en de gezondheid 
van het vee worden als belangen beschermd. 
De provincies krijgen op grond van de ontwerp Wet Bodembescherming 
een belangrijke taak toebedeeld. Zij moeten bodem en grondwater
beschermingsgebieden aanwij zen. Het betreft gebieden die niet of 
nauwelijks aangetast zijn door menselijke activiteiten voor wat 
betreft de chemische, fysische en biologische eigenschappen. Om de 
bijzondere karakteristiek van deze gebieden te behouden is een 
verdergaande bescherming dan het algemeen beschermingsniveau 
noodzakelijk. Intensieve veehouderijen zullen in deze gebieden een 
fatale invloed hebben. De mestoverschotten verstoren namelijk het 
natuurlijk evenwicht. Het voorlopige IMPBodem 1984-1988 formuleert 
enkele beleidspunten ten aanzien van de sector landbouw. De mest
problematiek krijgt hier uitdrukkelijk de aandacht. Vooruitlopend 
op de totstandkoming van de ontwerp Wet Bodembescherming worden de 
provincies aangespoord te anticiperen op hun toekomstige taken. De 
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ontwerp Wet Bodembescherming tenslotte is een raamwet. Een belang
rijk accent zal daarom komen te liggen op de AMVB 1 s die de wet 
nader zullen moeten uitwerken. Met name de te stellen norm voor het 
op of in de bodem brengen van meststoffen zal door de AMBV-wetgever 
bepaald worden. Omdat zowel de minister van VROM als de minister 
van L & V hierover zullen beslissen kan men zich afvragen of het 
ecologisch uitgangspunt volleidg tot zijn recht zal komen. 

De nieuwe toekomstige Meststoffenwet stelt regels met betrekking 
tot het verhandelen van meststoffen, zowel in het belang van de be
vordering van de deugdelijkheid voor het doel waarvoor zij zijn 
bestemd als in het belang van de bescherming van de bodem en voorts 
om regels te stellen in het belang van een doelmatige afvoer van 
meststoffen. De nieuwe Meststoffenwet biedt specifiek op de mest
stoffenproblematiek toegesneden regelgeving. Het biedt daartoe de 
mogelijkheid om: 
- bij AMVB regels te stellen voor het verhandelen van meststoffen; 
- het verhandelen van meststoffen aan een vergunning te binden; 
- bij AMVB regels te stellen voor het in voorraad hebben, verwer-

ken, vervoeren en verhandelen van meststoffen in het belang van 
een doelmatige afvoer van mestoverschotten; 

- bij AMVB mestbanken in bepaalde gebieden te belasten met het 
afnemen van mestoverschotten en het bemiddelen in de verhandeling 
daarvan; 
bij AMVB te voorzien in een vrijstellings- en ontheffingsbevoegd
heid voor de Minister van Landbouw en Visserij of een aan te 
wijzen orgaan. 

De met de gebruiksregelen van de Wet Bodembescherming te stellen 
bemestingsnorm dient nog vermeld te worden. Dit, gezien de nauwe 
samenhang tussen deze gebruiksregelen, die de omvang van het 
mestoverschot zullen bepalen en vooral de regels voor de afvoer van 
de mestoverschotten. De werkzaamheid zal voor een belangrijk deel 
van de bemestingsnorm afhangen. 
De Meststoffenwet is een goed stuk wetgeving met enkele kantteke
ningen: 

De uitvoeringsregelen van de Meststoffenwet als duidelijke 
Raamwet zullen nog blijk moeten geven van een goede afbakening 
tussen de Meststoffenwet en de Wet Bodembescherming. Het had meer 
voor de hand gelegen in aansluiting op de Wet Bodembescherming 
regels te geven voor de afvoer van de mestoverschotten. Hiermee 
was elke mogelijke strijd tussen landbouw- en milieuaspecten 
vermeden. 

- Weliswaar kunnen de mestbanken, als eenvoudige doelcorporaties, 
gezien worden als de juiste structuur om de mestoverschotten af 
te voeren, anderzijds zou het te ver voeren om uitvoering door en 
toezicht op de belanghebbenden in één hand te stellen. 

- De Meststoffenwet houdt zich alleen bezig met de gevolgen van de 
intensieve veehouderij. De oorzaak van de toenemende overschotten 
wordt verder ongemoeid gelaten. 

Gezien de gigantische brabantse mestoverschotten en gezien h e t feit 
dat de toekomstige landelijke wetgeving nog wel een tijd op zich 
zal laten wachten heeft de Provincie Noord-Brabant het voornemen te 
komen tot een mestverordening. Een aantal vraagpunten hebben op dit 
voornemen betrekking. Alvorens te komen tot een afvoer van de 
provinciale mestoverschotten zal op grond van de nodige bedrijfs-



41 

gegevens eerst het mestoverschot moeten worden vastgesteld. Naast 
het stellen van een verbodsbepaling plus een repressieve controle 
en het voeren van een mestboekhouding is een registratieplicht plus 
afgifte één van de alternatieven. 
Bij een rechterlijke beoordeling wort een provinciaal registratie
systeem geconfronteerd met het recht op bescherming véln de persoon
lijke levenssfeer dat in artikel 10 van onze nieuwe Grondwet zijn 
invulling gevonden heeft. 'Ieder heeft behoudens bij of krachtens 
de (parlementaire) wet te stellen beperkingen recht op eerbiediging 
van zijn persoonlijke levenssfeer'. Enerzijds wordt dit eerste lid 
voorlopig opgeschort door additioneel artikel VI waardoor beper
kingen via een provinciale verordening mogelijk zijn, anderzijds 
moet wel rekening gehouden worden met anticipatie op de werking van 
artikel 10 in combinatie met een stringente toetsing aan artikel 8 
ECRM. Met heb begrip 'persoonlijke levenssfeer' kan men nog alle 
kanten op; het is ruim en moet zijn duidelijke omlijning no krij
gen. De keuze voor een registratiesysteem moet uitvoerig worden 
gemotiveerd. Alle alternatieven zullen zorgvuldig moeten worden 
afgewogen. Een belangrijk element bij de belangenafweging door de 
rechter is daarbij het feit dan een zwaar bureaucratisch systeem 
wordt opgezet. Lichtere alternatieven moeten belangrijke hiaten 
bevatten of ondoelmatig zijn. Tevens is het verstandig aansluiting 
te zoeken bij de regeling bescherming persoonlijke levenssfeer van 
de provincie Noord-Brabant. Het alternatief van de mestboekhouding 
verdient de voorkeur. Het is een relatief licht en doelmatig 
systeem. 

Het provinciale heffingstelsel is limitatief en zeer beperkt om een 
heffing in het leven te roepen ter financiering van de mestveror
dening. 
- Een bijzondere formele wet als basis voor een provinciale heffing 

ontbreekt. 
- Een verhoging van de opcenten op de hoofdsom van de motorrij

tuigenbelasting ter financiering van de mestverordening lijkt 
niet voor de hand te liggen. 

- Precariorechten, gebonden als zij zijn aan provinciale eigen
dommen, komen als heffing ook niet in aanmerking. 

- Leges en andere retributies zijn niet in het leven geropen voor 
het provinciaal bestuur door particulieren. Retributieheffing 
door de mestbank als functionele provinciale commissie is slechts 
mogelijk. 

De taak om de provinciale mestoverschotten af te voeren is toebe
dacht aan de al bestaande privaatrechtelijke instelling, de Stich
ting Mestbank. Uitgangspunt is dat het bestuur door particulieren 
in onze moderne verzorgingsstaat als een gebruikelijke figuur 
gezien mag worden. Op grond van het feit dat de bevoegdheden van de 
Stichting Mestbank als een beperking van de agrarische vrijheid en 
eigendom aangemerkt worden, moet de bestuursoverdracht van de 
provincie aan de Stichting Mestbank worden gelegitimeerd. Er moet 
voldaan worden aan de eis van wetmatigheid van bestuur als element 
van het rechtsstaatideaal. Aan de orde komen attributie, delegatie 
en mandaat als mogel ijke basis van bestuursoverdracht. Voor toe
deling van bestuur aan particulieren is het provincierecht erg 
beperkt. 
Attributie als basis behoort tot de juridische onmogelijkheden. Het 
provincierecht heeft voor deze opzet gekozen met het oog op de 
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verzekering van de doorwerking van de beginselen van de democra
tische, sociale rechtsstaat. Deze waarborg brengt immers de eis 
mee, dat de bevoegdheden en plichten tot regeren en besturen met de 
daaraan inherente ingrepen in het maatschappelijke en het indivi
duele leven van de mensen in de eerste plaats worden geattribueerd 
aan colleges en personen die zijn verkozen of benoemd en een 
externe politieke verantwoordelijkheid dragen. Ook voor delegatie 
van bestuur aan de bestaande stichting biedt het provincierecht 
geen ruimte: daarvoor is het te beperkt en sluitend. Mandaat is ook 
niet geheel in overeenstemming met het provincierecht, maar via 
praktische noodconstructies liggen er wel mogelijkheden. Nu over
dracht van het bestuur jammer genoeg de nodige juridische moeilijk
heden oplevert zou een provinciale mestbank de vorm kunnen aannemen 
van een proviciale commissie, provinciaal bedrijf of andere tak van 
dienst. 

De provinciale verordening zal een verbod moeten stellen tot het op 
of in de bodem brengen van organische mest boven een nader te 
bepalen norm. Tevens moete zij een regeling bevatten die een 
doelmatige afvoer en afzet van de mestoverschotten per bedrijf 
verzekerd. Een leveringsplicht van mestoverschotten aan de mestbank 
is een mogelijkheid, die de projectgroep overwogen heeft in dit 
kader. Deze zijn de materiële regels die de eventuele provinciale 
verordening onder andere zal gaan stellen. Van belang is of en zo 
ja te rekenen van welk ogenblik af de nieuwe wettelijke regeling op 
een fiet of bestaande toestand van toepassing wordt. Dit zijn 
vragen van overgangsrecht. De provinciale verordening zal met 
betrekking tot de normstelling en de leveringsplicht bestaande 
(niet-) veehouderijbedrijven onder een nieuw regiem brengen. De 
normstelling (IB-norm) zal onmiddellijke werking hebben ten aanzien 
van niet-veehouderijbedrijven. Ten aanzien van veehouderijbedrijven 
zal deze norm uitgestelde werking hebben. De leveringsplicht zal 
ten aanzien van overschotbedrijven onmiddellijke werking hebben. 
Ten aanzien van het al dan niet van toepassing verklaren van de 
norm en leveringsplicht op bestaande (niet) veehouderijbedrijven 
zal steeds een belangenafweging plaats moeten vinden. De beginselen 
van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid zullen telkens afgewogen 
moeten worden tegen de ernst van de situatie die om overheidsin
grijpen vraagt. Iedere ingrijpende regeling zal verwaarloosd 
worden. In dit kader kan bevraagd worden of een totale leverings
plicht wel het meest doelmatige middel voor het te bereiken doel 
is. Een dergelijke ingrijpende regeling zal tenminste een onthef
fingsmogelijkheid behoeven. 

De Interimwet varkens- en pluimveehouderijen stelt een verbod op 
het in werking hebben van een na bepaalde datum gevestigd of 
uitgebreid bedrijf. Deze materiële regel die de Interimwet stelt, 
geldt formeel met onmiddellijke ingang van de inwerkingtreding van 
de wet voor bes taande bedrijven. Namelijk voor die bestaande 
bedrijven die gevestigd of uitgebreid zijn van de dag van indienen 
van het ontwerp van de Interimwet. Indirect, namelijk door het in 
werking hebben van zo'fi bedrijf te verbieden, wordt de vestiging of 
uitbreiding van zo'n bedrijf I!laterieel met terugwerkende kracht 
verboden. Het effect van de regeling is namelijk hetzelfde als ware 
de constructie van terugwerkende kracht gebezigd. Dit laatste nu 
komt in strijd met het nulla-poenabeginsel van art. 1 Sr en art 16 
GW en de bepalingen van internatieale verdragen. Op grond van de 
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internationale verdragen kan de toepassing van 
vernietigd of onrechtmatig verklaard worden. 
rechsgelijkheid en rechtszekerheid verbieden 
grijpen door de wetgever. 

het verbod derhalve 
De beginselen van 
een dergelijk in-

Na de behandeling van de toekomstige landelijke wetgeving en de 
vraagpunten op grond van de gewenste provinciale mestverordening en 
de Interimwet komen nog de Hinderwet en de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening aan de orde. 
Door het bedrijfsmatig houden van dieren valt de intensieve vee
houderij onder het regiem van de Hinderwet. Door middel van een 
vergunningstelsel met de Hinderwet voorkomen dat inrichtingen 
gevaar, schade of hinder voor de omgeving veroorzaken. De bij het 
agrarisch bedrijf behorende percelen vallen niet onder de inrich
ting in de zin van de Hinderwet; normen voor bemesting kunnen met 
de Hinderwet niet worden gesteld. Met name zijn van belang de 
mogelijke effecten van de Hinderwet op de al bestaande intensieve 
veehouderij. Dit, nu de Interimwet beperking varkensen pluimvee
houderijen van kracht geworden is. Voor de vraag of een bestaande 
intensieve veehouderij toelaatbaar gevaar, schade of hinder ver
oorzaakt, moet bekeken worden onder welke voorwaarden voortbestaan 
in het omringende milieu mogelijk is. De Hinderwet heeft voldoende 
mogelijkheden om ten aanzien van bio-industrie een beperkend beleid 
te voeren. De artikelen 26 (eventuele extra voorschriften) en 26b 
Hinderwet (intrekking van de vergunning ingeval van ontoelaatbare 
hinder) in combinatie met de sedert 1981 verruimde werkingssfeer 
van de Hinderwet geven de mogelijkheden voor een sanderingsbeleid. 
Een intensieve veehouderij moet ecologisch inpasbaar zijn in de 
omliggende ruimte. Met deze ecologische inpasbaarheid kan in de 
ruimtelijke planning rekening gehouden worden. De hantering van de 
Hinderwet als saneringsinstrument moet met de nodige voorzichtig
heid geschieden. 

In de ruimtelijke ordening worden tegengestelde ruimtelijk rele
vante belangen tegen elkaar afgewogen zoals onder meer landbouw-, 
landschapsen milieubelangen. De intensieve veehouderij brengt 
ruimtelijk nadelige gevolgen met zich mee, met name door het 
overmatige bemesten (o.a. aantasting van het landschap en veront
reiniging van bodem en grondwater, stankoverlast). Met behulp van 
een (optimaal) gebruik van het instrumentarium van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening is het mogelijk de intensieve veehouderij . in 
bepaalde gebieden te beperken of te weren. Op provinciaal niveau is 
het aangewezen instrument het streekplan. Dit plan zal een duide
lijk beleid moeten formuleren met betrekking tot het milieubeheer 
en in het bijzonder ten aanzien van de intensieve veehouderij. Dit 
is des te belangrijker daar het streekplan het toetsingskader is 
voor het beoordelen van de gemeentelijke bestemmingsplannen. Het 
biedt daarna~st de basis v~or het geven van aanwijzingen door de 
provinciale overheid over de inhoud van bestemmingsplannen. Het 
streekplan zal in de gewijzigde WRO een versterkte positie krijgen. 
Belangrijke beleidspunten kunnen tot 'essentiële elementen' gebom
bardeerd worden, wat in dit kader van belang is. Wanneer het 
streekplan milieukwaliteitsnormen opneemt in het streekplan en deze 
de status van 'essentieel element' geeft zouden zo ook de gemeenten 
verplicht kunnen worden deze normen in het bestemmingsplan te 
verwerken. Aanknopingspunten voor milieukwaliteitsnormen zijn te 
vinden in de Hinderwet en in de toekomst in de Wet Bodembescher-
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ming. Op gemeentelijk niveau is het belangrijk dat er een bestem
mingsplan buitengebied gemaakt wordt. Het bestemmingsplan is het 
enige burgers en overheid bindende plan in de ruimtelijke ordening. 
Het bestemmingsplan moet echter actueel gehouden worden en minstens 
één keer in de tien jaar herzien worden. De provincie kan de 
gemeenten hierin activeren door het geven van voorlichting, met 
name aan kleine gemeenten en door het uitgeven van modelvoorwaarden 
waaraan in het bestemmingsplan voldaan moet worden. Door het 
aanwijzen van bestemmingen in het plangebieden en door het koppelen 
van voorschriften aan die bestemmingen kunnen de gemeenten een 
actief beleid ten aanzien van de mestoverschottenproblematiek 
voeren. Zo niet dan zal de provincie hen via de aanwijzing moeten 
dwingen. Vestiging en uibreiding van intensieve veehouderijen 
moeten slechts toegestaan worden indien milieuhygiënische belangen 
dat niet in de weg staan. Planherziening, planwijziging of uitwer
king en vrij stelling zijn instrumenten die de WRO aanreikt om 
vestiging en uitbreiding te sturen. Daarnaast behoren zonering en 
beperking van de oppervlakte van per bedrijf toegemeten bouwperceel 
tot de mogelijkheden. Milieukwaliteitsnormen opnemen in het be
stemmingsplan kan zinvol zijn. Tot slot kunnen bestaande bedrijven 
beperkt worden in hun activiteiten waarbij schadevergoeding evenwel 
op zijn plaats is. 

De relatief meest adequate bestuurlijk-juridische mogelijkheden ter 
beheersing van de mestoverschotten bieden de toekomstige Wet Bodem
bescherming en de Meststoffenwet. De tijdelijke provinciale mest
verodening biedt echter een goede en noodzakelijke interimregeling. 
Zelfs zonder de landelijke wetgeving en de provinciale mestverorde
ning liggen er voldoende bestuurlijk-juridische mogelijkheden. Te 
denken valt hier aan o.a. de Hinderwet en de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening. Voorwaarde is echter wel dat er een optimaal gebruik 
wordt gemaakt van dit bestaande instrumentarium en dat er politiek 
gezien de bereidheid is om van dit instrumentarium gebruik te maken 
ter aanpak van de mestproblematiek. 

2 .5. De ana erobe roesofiele en thermofiele vergisting van varkensdrijfmest: 
de invloed van een thermisch-oxidatieve voorbehandeling op het 
vergistingsgproces. 

In tegenstelling tot de experimenten beschreven in het rapport 
'Vergisting van drijfmest en zuiveringsslib: de invloed van ther
mische, thermischchemis che en thermischoxydatieve voorbeha ndeling 
op het vergistingsproces' (1983), zijn in de onde rhavige s tudie de 
vergistingsprocessen in continu doorstroomde reactoren uitgevoerd. 

De economische haalbaarheid van de anaerobe vergisting van varkens
drijfmest staat of valt met de conversiegraad en de omzettingssnel
heid van het proces. 
Anaerobe vergisting van varkensdrijfmest vindt plaats in drie 
stappe n: hydrolyse, zuurvorming en methaanvorming. Uit voorgaande 
onderzoeken is gebleken dat de hydrolyse de snelhei dsbepalende stap 
is. 
In het onderhavige onderzoek is bezien of een thermisch-oxydatieve 
voorbehandeling van de mest een gunstig effect heeft op het vergis
tings proces: het materiaal wordt thermisch reeds gedeeltelijk 
gehydroliseerd en ffioeilijk vergistbare stoffen worden mogelijk 
geoxydeerd tot gemakkelijker te vergisten s toffen. 
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Allereerst is de invloed onderzocht van een thermisch-oxydatieve 
voorbehandeling bij 120, 150 en 180°C op de roesofiele vergisting 
(32°C) van varkensdrijfmest. Voorbehandelen bij 120 of 150°C 
resulteerde in een sterke stijging van de methaanproduktie tijdens 
de vergisting. Een thermisch-oxydatieve voorbehandeling bij 180°C 
had geen of nauwelijks invloed op de methaanproduktie. 
Vervolgens is de invloed onderzocht van een thermischoxidatieve 
voorbehandeling op de thermofiele vergisting (55°C) van varkens
drijfmest. Bij een gemiddelde verblijftijd van 18 dagen in de 
vergister resulteerde een voorbehandeling bij 120°C in een lichte 
daling van de methaanproduktie, een voorbehandeling bij 150°C 
veroorzaakte een geringe stijging. 
Overschakeling van een verblijftijd van 18 dagen naar 12 dagen 
resulteerde in een aanzienlijke daling van de methaanproduktie bij 
alle proefmonsters. Bij deze verblijftijd bleken alle voorbehan
delde monsters minder methaan te produceren dan een onbehandeld 
monster. 

Een economische evaluatie van het voorbehandelingsproces bij 120°C, 
toegepast op de roesofiele vergisting van varkensdrijfmest, wees uit 
dat ook bij de geconstateerde sterke stijging van de methaanpro
duktie het niet rendabel is een voorbehandeling in het vergistings
proces in te bouwen. 

Concluderend kan gesteld worden dat thermisch-oxidatief voorbe
handelen van varkensdrijfmest, m~t als doel de rentabiliteit van 
het vergistingsproces te verhogen, niet toepasbaar is. 
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2.6. Ondernemersgedrag en afval 
In de eerste deelstudie binnen het thema 'ondernemersgedrag en 
afval' werd door Schoormans (1985) een literatuuronderzoek gedaan. 
Dit literatuuronderzoek had tot doel na te gaan welke factoren een 
rol spelen in de verschillende typen beslissingen die ondernemers 
nemen. Extra aandacht werd hierbij besteed aan de factoren die van 
invloed zijn op beslissingen die consequenties hebben voor hoe
veelheid en aard van het vaste afval dat ondernemers produceren. 
Deze deelstudie mondde uit in een conceptueel model waarin de 
factoren die van invloed zijn op ondernemersgedrag geïntegreerd 
zijn. Het model werd partieel getoetst door middel van een tele
fonische enquête die bij een 50-tal bezoekers aan de Afvaltech 
(1984) werd afgenomen. 

In de tweede deelstudie (Van Onzenoort, 1985) werd het in de eerste 
deelstudie ontwikkelde model als uitgangspunt gekozen voor een 
onderzoek naar het investeringsgedrag van veehouders in decentrale 
biogasinstallaties. Deze deelstudie valt uiteen in twee delen. In 
het eerste deel werd op basis van desk-research een overzicht 
gegeven van de markt van decentrale biogasinstallaties in Neder
land. Speciale aandacht in de studie werd besteed aan de personen 
en instanties die informatie verschaffen over decentrale biogas
installaties. De aanbieders en afnemers van decentrale biogas
installaties werden beschreven. Een aantal overheidsmaatregelen 
passeerden de revue. Enkele elementen uit het model van Schoormans 
(1985) werden nader uitgediept. In het tweede deel van deze studie 
werd een schriftelijk onderzoek gedaan onder veehouders in Neder
land die wel en veehouders die niet een decentrale biogasinstal
latie (tot eind 1984) hadden aangeschaft. Daarnaast werd ingegaan 
op de voordelen en nade len die veehouders verbonden zien met 
aanschaf van een decentrale biogasinstallatie. Een aantal conclu
sies werden op basis van beide delen van deze studie getrokken over 
de markt voor decentrale biogasinstallaties in Nederland. 

2.6.1. Ondernemersgedrag en afvalbeheer: een theoretisch model 
De studie heeft in hoofdzaak bestaan uit de beschrijving van 
een theoretisch model over het gedrag van ondernemingen. In 
dit model zijn, naast het gedrag van ondernemingen, de vele 
factoren die dat gedrag beïnvloeden opgenomen. 

Een dergelijk model is gebouwd omdat het gedrag van onder
nemingen, en dus ook het afvalgerelateerde gedrag, beter 
beïnvloed kan worden indien bekend · is door welke fa ctoren 
het gedrag van ondernemingen gestuurd wordt. De in het model 
opgenomen factoren waarvan verondersteld wordt dat ze het 
ondernemersgedrag beïnvloeden zijn: externe (buiten de 
omgeving liggende) factoren en interne (binnen de omgeving 
liggende) factoren. Externe factoren die van belang worden 
geacht zijn o. a . de ove rheidswerking, de marktinvloed 
(vraag, markte.&ndee l van een onderneming), de a lgemene 
macro-economische z ituatie en de stand van de techniek 
(innovaties). It1t~rne factoren zoals de doelen en activi
teiten van de onderneming, de kosten/baten van activiteiten 
en bepaalde psychologische factoren zoals need of achieve
ment, locus of controle en mate van mil i eubesef. 

De psychologische f actoren hebben invloed op he t gedra g van 
de onderneming omdat dit gedrag een resultante is van het 
afzonderlijk gedrag van de individuen in de onderneming. 
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In het model wordt verondersteld dat ondernemingen een 
bepaalde verzameling doelen nastreeft. Via het ontplooien 
van de relevante activiteiten kunnen deze doelen bereikt 
worden. Welke relevante activiteiten een onderneming kan en 
wil ontplooien zal afhangen van de eerder genoemde externe 
en interne factoren. Zo zullen factoren zoals de wetgeving 
van de overheid, de huidige technische beperkingen maar ook 
factoren zoals de mate van milieubeseg, need of achievement, 
beperkingen opleggen aan de activiteiten die ontplooid 
kunnen en mogen worden. 

In het tweede deel van de studie wordt aandacht besteed aan 
de kosten/baten afwegingen die in ondernemingen plaats
vinden. Dit is gebeurd omdat is uitgegaan van de idee dat 
het gedrag van een onderneming direct afhankelijk is van de 
beslissingen die door de onderneming worden genomen en dat 
aan deze beslissingen een kosten/baten afweging ten grond
slag ligt. 
Aandacht is vooral besteed aan het 'proces' van kosten/baten 
afwegen, aan de 'soorten' kosten/baten (o.a. kosten/baten 
die verbonden zijn aan afval/ afvalbeperking) en aan de 
factoren die van invloed zijn op de opname van bepaalde 
kosten/baten in een afwegingssituatie. Als factoren die 
invloed hebben op de opname van kosten/baten in een afweging 
worden genoemd: de informatie die in een onderneming aan
wezig is met betrekking tot de verschillende (soorten) 
kosten/baten en de betrokkenheid (geïnvolveerdheid) die 
bestaat ten aanzien van de verschillende kosten/baten. 
In het model wordt verondersteld dat voornamelijk die 
kosten/baten waarover in de onderneming veel informatie 
aanwezig is en/of de onderneming sterk mee geïnvolveerd is 
worden opgenomen in kosten/baten afwegingen. De omgeving van 
de onderneming is in staat, door het aanleveren van infor
matie (informatieve sociale invloed) en/of door gebruik te 
maken van normatieve druk (normatieve socials invloed) de 
bij de onderneming bestaande informatie en geïnvolveerdheid, 
en via deze de kosten/baten afweging, te beïnvloeden. 
Naast de invloed van informatie en geïnvolveerdheid zal het 
risico dat in een onderneming wordt waargenomen ten aanzien 
van de gevolgen van een geplande activiteit de kosten/baten 
afweging en dus de beslissing beïnvloeden. Bij een te hoog 
waargenomen risico (bijv. m.b.t. de economische of milieu
gevolgen) zal van een activiteit worden afgezien indien het 
risico niet verkleind kan worden. 

Delen van het theoretisch model Zl.Jn door middel van een 
kleine telefonische enquête bij bezoekers aan de 'Afvaltech' 
exploratief bezien. Uit deze enquête kwam naar voren dat de 
bezoekers aan de 'Afvaltech' het zeer noodzakelijk vinden 
dat het huidige afvalprobleem wordt aangepakt. 
Daarnaast blijkt dat in vele ondernemingen (en bij over
heidsinstellingen) al bepaalde afvalkosten en -baten worden 
meegewogen in inkoop- en produktontwikkelingsbeslissingen. 
Ook blijkt dat ondernemingen veelal positief staan tegenover 
afvalbeperking. Daadwerkelijk afvalbeperken wordt echter 
nauwelijks of niet gedaan. Dit omdat het afvalbeperken te 
veel economische kosten met zich meebrengt en daardoor 
economisch niet haalbaar is. 
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Om in de praktijk het afvalbeperkende en/of afvalvoorkomende 
gedrag van ondernemingen te kunnen vergroten is het nodig te 
weten welke factoren het gedrag van onderenmingen beïnvloe
den. Kennis omtrent deze factoren kan leiden tot een effec
tievere aanpak van de huidige afvalstroom. Omdat het beno
digde theoretische kader met betrekking tot het ondernemers
gedrag ontbrak is allereerst gekozen voor de bouw van een 
dergelijk kader in plaats van het toetsen van enkele min of 
meer ad hoc gestelde onderzoeksvragen. 

Aanbevelingen 
Op basis van het in dit deelrapport ontwikkelde model van 
ondernemersgedrag en op basis van de resultaten van de 
telefonische nequête onder bezoekers van de Afvaltech worden 
enkele aanbevelingen geformuleerd. De aanbevelingen die hier 
gedaan worden komen uiteraard voor rekening van de onder
zoeker en kunnen gezien de aard van de studies slechts een 
voorlopig karkater hebben. In de deelstudie van Van 
Onzenoort (1985) in deze zelfde band is het hier ontwikkelde 
theoretische model verder uitgewerkt en toegespitst op het 
investeringsgedrag van veehouders met betrekking tot decen
trale biogasinstallaties. In genoemde deelstudie zullen meer 
en meer specifieke aanbevelingen met betrekking tot even
tueel te nemen maatregelen en te volgen beleid en met 
betrekking tot vervolgonderzoek gedaan worden. 

In het onderhavige rapport is aangegeven dat er een aantal 
categorieën activiteiten van ondernemers, o.a. inkoop, 
produktontwikkeling, marktoriëntatie etc., die direct of 
indirect gevolgen hebben voor de hoeveelheid en soort afval 
die een onderneming produceert. Bij de inkoop van grond
stoffen en (hakf) fabrikaten en bij de aanschaf van produk
tiemiddelen zou de hoeveelheid geproduceerde afval beperkt 
kunnen worden door bij de keuze van substitueerbare pro
dukten die produkten te kopen die bij verdere verwerking 
minder of minder schadelijk afval geven of die produkten 
(produktiemiddelen) aan te schaffen die de hoeveelheid afval 
(helpen) beperken (Van Onzenoort (1985) gaat nader op deze 
activiteiten in). Uit de literatuur naar de aspecten die bij 
de inkoopbeslissingen van ondernemingen een rol spelen 
blijkt dat in de meeste gevallen slechts een beperkt deel 
van de (eventueel) beschikbare informatie in de uiteinde
lijke beslissing betrokken wordt en dat vooral de informatie 
over de financiële gevolgen van een beslissing voor een 
onderneming in dit verband veel aandacht krijgt. 

Het lijkt vanuit dit gegeven aan te bevelen dat eventuele 
voorlichting aan ondernemingen over de wijze waarop zij via 
het inkoopbeleid tot afvalbeperking kunnen komen sterk de 
financiële gevolgen van het te veranderen inkoopbeleid te 
benadrukken omdat dit soort informatie gebruikt wordt bij 
beslissingen. Daarnaast is het aan te bevelen na te gaan 
welke aspecten er in welke mate een rol spelen bij de 
inkoopbeslissingen en speciaal in hoeverre niet-economische 
aspecten zoals de afvalaspecten van de inkoopbeslissingen 
van ondernemingen beïnvloeden. 
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Uit het model over het ondernemersgedrag komt naar voren dat 
informatie met betrekking tot de mogelijkheden van afvalbe
perking de betrokkenheid (motivatie) van een onderneming met 
afvalbeperking, en daarmee de kand dat een onderneming zelf 
afvalbeperkende maatregelen gaat nemen, verhoogt. Het is 
daarom aan te bevelen dat ondernemingen informatie krijgen 
over de mogelijkheden van afvalbeperking en over eventuele 
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van afvalbeperking om zo 
enerzijds de motivatie van ondernemingen om afvalbeperkende 
maatregelen te verhogen en anderzijds aan te geven hoe een 
dergelijke motivatie kan worden omgezet in daden. 

Uit de enquête gehouden bij bezoekers aan de Afvaltech komt 
naar voren dat bij ondernemingen zowel de noodzaak van 
afvalbeperkende maatregelen als de bereidheid en motivatie 
tot het nemen van die maatregelen bestaat. 
Daarnaast kwam uit de enquête naar voren dat in een aantal 
gevallen de bereidheid tot het aanwenden van afvalbeperkende 
maatregelen wel voorhanden is maar dat oplossingen en 
maatregelen die tot afvalbeperking moeten leiden (de speci
fieke oplossingen voor bepaalde afvalproblemen) niet voor
handen Z1Jn. Door een aantal ondervraagden werd in dit 
verband gesteld dat vooral de overheid zich bij het aangeven 
van oplossingen voor afvalproblemen en het aanleveren van 
afvalbeperkende maatregelen te veel gelegen laat liggen. Het 
gevaar bestaat dat door het niet voorhanden zijn van goede 
oplossingen van afvalproblemen de motivatie en bereidheid om 
eventueel op een later tijdstip nog afvalbeperkende maat
regelen te nemen, afneemt. 
Het is daarom aan te bevelen dat de overheid enerzijds een 
grote hoeveelheid min of meer algemene informatie met 
betrekking tot afvalbeperking aan ondernemingen aanlevert om 
de motivatie van ondernemingen op dit punt te verhogen en om 
anderzijds ondernemingen die al de bereidheid hebben tot het 
nemen van maatregelen te begeleiden bij het zoeken naar 
oplossingen voor afvalbeperking en voor afvalproblemen, 
zodat ondernemingen weten dat de overheid instemt met het 
afvalbeperkend gedrag van ondernemingen en dit ook daadwer
kelijk steunt. 

In de economische literatuur wordt hier en daar gesteld dat 
het in het algemeen voor een onderneming, die eventueel 
gemotiveerd is tot het nemen van afvalbeperkende maatre
gelen, deze niet te nemen omdat deze maatregelen extra 
kosten met zich meebrengen voor het produkt waardoor het 
marktaandeel van een onderneming nadelig wordt beïnvloed. 
Uit de bij de bezoekers van de Afvaltech gehouden enquête 
kwam naar voren dat inderdaad economisch risico van afval
beperkende maatregelen vaak als te hoog werd gezien o.a. met 
het oog op de eigen marktpositie nationaal en/of inter
nationaal. 
Uit de risico perceptie literatuur is verder bekend dat 
personen geneigd zijn eerder hoge lange termijn risico's te 
tolereren bij het nemen van beslissingen dan hoge korte 
termijn risico's. De reden hiervan ligt vermoedelijk in de 
idee dat men heeft dat in de loop der tijd hoge lange 
termijn risico's lager worden doordat er oplossingen worden 
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gevonden voor problemen,. veranderingen 
ondernemingen zullen analoog hieraan 
termijnrisico's vermijden en eventuele 
risico's tolereren bij beslissingen. 

optreden e.d.. De 
liever hoge korte 
hoge lange termijn 

Dit zal betekenen dat ondernemingen bij beslissingen de 
risico's die verbonden zijn aan afval, dit zijn vooral lange 
termijn risico's (vervuiling, uitputting grondstoffen e.d.), 
eerder tolereren en de risico's die verbonden zijn aan 
afvalbeperking (korte termijn economisch risico) minder snel 
tolereren en dus geen afvalbeperkende maatregelen nemen. 
Het is daarom aan te bevelen om aan ondernemingen duidelijk 
te maken dat de lange termijn risico's van afval niet te 
verlagen zijn in de tijd en dat daarom deze risico's niet zo 
makkelijk getolereerd mogen worden en bewust moeten worden 
meegewogen bij beslissingen betreffende inkoop en produkt
ontwikkeling evenals de korte termijn risico. 

Het is te verwachten dat ondernemingen, indien ze verwachten 
dat afvalbeperkende maatregelen hun concurrentiepositie 
aantast, deze . maatregelen toch niet zullen nemen, ook al 
zijn ze daartoe gereid en gemotiveerd. Het is daarom aan te 
bevelen dat de overheid het economisch risico dat door 
afvalbeperkende maatregelen ontstaat voor een deel mede 
draagt, bijvoorbeeld door subsidies of door het zelf uit
voeren van onderzoek met betrekking tot afvalbeperkende 
innovaties. 
De overheid zou dit kunnen doen met in het achterhoofd het 
feit dat het afvalbeperkende beleid nu geld kost maar dat de 
baten van een dergelijk beleid in de toekomst liggen en 
waarschijnlijk veel groter zullen zijn dan de kosten nu. 
Naast subsidies kan de overheid gebruik maken van bepaalde 
milieuheffingen om ondernemingen indirect aan te zetten tot 
het wel nemen van afvalbeperkende maatregelen. Deze heffin
gen zullen de internationale concurrentiepositie van de 
nederlandse ondernemingen negatief beïnvloeden en zullen 
daardoor minder gewenst zijn. 

Naast het geven van subsidies en/of het opleggen van hef
fingen zou de overheid de concurrentiepositie van onder
nemingen die afvalbeperkende maatregelen nemen helpen 
'veilig' te stellen door het invoeren van een afvallabel dat 
men op het eigen produkt zou kunnen aanbrengen en waaraan de 
consument zou kunnen zien dat het produkt op een afvalbe
perkende wij ze geproduceerd is en daardoor mogelijk iets 
duurder is. Een dergelijk afvallabel zou de kans op het 
verlies van marktaandeel door prijsstijging wegens gemaakte 
meerkosten voor afvalbeperking kunnen doen afnemen omdat 
bepaalde groepen consumenten produkten met dergelijke merken 
kopen. (zie ook par. 2.7.). 

2.6.2. Investeringsgedrag in decentrale biogasinstallaties 
In deze studie zijn twee algemene onderzoeksvragen geformu
leerd. 
De eerste vraag luidde: 
'Welke factoren zijn van invloed op het proces leidend tot 
aanschaf van een biogasinstallatie door varkensfokkers, 
varkenshouders en melkveehouders?' 
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In deze vraag staat de individuele adoptie van biogasinstal
laties centraal. 
De tweede vraag luidde: 
'Welke factoren zijn (mogelijk) van invloed op de lage 
penetratiegraad van biogasinstallaties in Nederland bij 
genoemde groepen?' In deze vraag staat de geografische en 
temporele verspreiding (diffusie) van biogasinstallaties 
centraal. 

Het bleek dat tot januari 1985 in totaal 24 decentrale 
biogasinstallaties in Nederland geplaatst zijn. 11 daarvan 
staan bij rundveebedrijven (penetratie is .04%), 9 staan bij 
varkensbedrijven (penetratie is .7%) en 4 staan bij gemengde 
bedrijven. Het bleek dat het merendeel (21 van de 24) van 
deze biogasinstallaties tussen 1 januari 1979 en 1 januari 
1983 is geplaatst. 

Een onderzoeksmodel werd geconstrueerd op basis van een 
eerder onderzoek in het kader van het Waste Management 
project (zie par. 2.6.1.) en op basis van de theorieën over 
investeringsbeslissingen. 
I n dit model staan centraal de financiële kosten en baten 
bij investeringen in biogas installaties en de gedragskasten 
bij deze investeringen. Bij gedragskasten gaat het vooral om 
het onderhoud van de installaties, de wachttijden bij niet 
(naar behoren) functioneren, de bediening van het systeem, 
de informatieverzameling en dergelijke. 
Twee onderzoeksnormen werden gekozen om de eerder geformu
leerde onderzoeksvragen adequaa t te kunnen beantwoorden. Een 
aantal expect-interviews werd gedaan met bij biogasinstal
laties betrokken instanties en personen (het Instituut voor 
Landbouwmechanisatie, leveranciers van biogasinstallaties, 
leden van de vereniging van biogasboeren i.o. etc.). 
Daarnaast werd met behulp van een schriftelijke vragenlijst 
een survey gedaan onder boeren in de genoemde sectoren die 
geen en zij die wel (tot 1-11-1984) een biogasinstallatie 
hadden aangeschaft. Ten behoeve van het survey onderzoek 
werd een steekproef getrokken uit het adressenbestand van 
abonnees op het periodiek 'Boer en Tuinder'. Ongeveer 240 
vragenlijsten werden terugontvangen. 
Enkele voorlopige resultaten van het onderzoek. 
Bij de biogasboeren bleken de primaire investeringsover
wegingen te zijn geweest: 
1. De verwachting dat de biogas i nstallatie een goedkope bron 

van energie zou zijn. Hierbij moet bedacht worden dat de 
meeste installaties v66r 1983 geplaatst zijn. Rond 1978 
werd een cumulatieve stijging van de prijzen van fossiele 
brandstoffen verwacht. 

2 . Vermindering van de stankoverlast op het bedrij f . 
3. Het streven naa r zelfstandigheid en onafhankelijkheid in de 

energievoorziening. 
Wanneer nu gekeken wordt naar de feitelijke marktsituatie 
kan geconcludeerd worden: 
Algemeen: stagnatie/'ineenstorting' van de decen

trale biogasmarkt. 
vraagzijde: geen vraag naar decentrale biogas instal

laties. 
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producenten richten zich op andere pro
dukten binnen hun produkaanbod: geen 
prijs-, promotie-, produkt-, distributie
beleid m.b.t. biogasinstallaties. 
subsidies en premies worden afgebouwd; 
onderzoek naar mestvergisten wordt afge
bouwd. 
1. Lage rentabiliteit van investering in 

biogasinstallaties. 
Kostenstijging veroorzaakt door: 
1. Lage bedrijfszekerheid van de 

biogasinstallatie; 
veel technische problemen. 
Biogasinstallatie niet continu in 
produktie. Hoge onderhouds- en 
reparatiekosten. 

2. Benuttingsgraad van de potentiële 
energie is niet optimaal: 
procestechnologische prbblemen. 
Vaak geen juiste afstemming 
energiebehoefte - energieproduktie 
- energiegebruik. 

2. Institutionele belemmeringen. 
1. Overheid voert tweeslachtig 

beleid. Landelijke overheid 
stimuleert middels verstrekken van 
subsidies en premies de aanschaf 
van een installatie. 
De regionale overheid werpt hoge 
drempels op bij verkrijgen van 
hinderwetvergunningen. 

2. Electriciteitsbedrijven. 
Teruglevertarieven zeer laag; laag 
rendement KWK. 

2.7. Milieubewuste consument en hun dagelijkse boodschappen 
Wanneer de consument in het dagelijks · leven produkten aanschaft en 
gebruikt gaat dit veelal gepaard met een 'onvermijdelijke' hoeveel
heid afval. De hoeveelheid en de aard van dit huishoudelijk afval 
is aanzienlijk en vormt een steeds groter probleem voor de gemeen
schap. Het is bekend dat verschillende produkten milieuvriendelijke 
substituten hebben zodat er in een bepaalde mate door het kopen van 
dergelijke substituten afvalpreventie plaatsvindt (bijvoorbeeld het 
kopen van fosfaatvrije waspoeders in plaats van fosfaatrijke 
waspoeders). Tot nu toe is er weinig onderzoek verricht naar 
milieuvriendelijk koopgedrag van de consument. Doelstelling van 
deze studie is dan ook om na te gaan in hoeverre de consument 
milieu-aspecten bewust laat meespelen bij het doen van de dage
lijkse boodschappen en welke factoren dit gedrag bepalen. 

De methode van onderzoek laat zich als volgt samenvatten: 
Aan de hand van twee criteria wordt gesteld wanneer er sprake is 
van milieuvriendelijk koopgedrag, te weten: 
A. Indien de consument door een bepaald koopgedrag de hoeveelheid 

en/of de ernst van afvalstoffen die voortkomen uit de aanschaf 
van produkten vermindert. 

B. Indien de consument door een bepaald koopgedrag het gronds taf
en/of energieverbruik dat gekoppeld is aan produkten vermindert. 
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Daarnaast is bepaald wanneer de consument als milieubewust kan 
worden aangemerkt, namelijk indien hij of zij consistent en met een 
ecologisch oogmerk milieuvriendelijk koopgedrag vertoont. Het 
onderzoek beperkt zich tot de dagelijkse boodschappen. 
Vervolgens wordt op grond van een literatuurstudie een onderzoeks
model beschreven. Het model kan als referentiekader van dit onder
zoek worden beschouwd en bestaat voornamelijk uit psychologische 
factoren die theoretisch van invloed worden geacht op milieu(on)
vriendelijk koopgedrag. Wanneer inzicht wordt verkregen over de 
determinanten van milieu(on)vriendelijk koopgedrag kunnen er 
richtlijnen worden gegeven voor het te voeren beleid aangaande de 
milieu- en afvalproblematiek. 

De onderzoeksvragen zijn geoperationaliseerd middels een schrif
telijke vragenlij st die bestemd is voor consumenten die de dage
lijkse boodschappen doen. In deze vragenlijst zijn de volgende 
aspecten opgenomen: Een aantal vragen betreft het feitelijk koop
gedrag van de consument. Er zijn produkten geselecteerd waarvan 
bekend is dat er milieuvriendelijke substituten van bestaan. Men 
denke bijvoorbeeld aan melk in wegwerpverpakking versus melk in 
retourverpakking en fosfaatrijke waspoeders versus fosfaatvrije 
(arme) waspoeders. Zo zijn er zeven vragen geformuleerd waarin de 
consument te kennen geeft welke produktvariant hij of zij gewoon
lijk koopt en om welke reden dit plaatsvindt. 
De zeven vragen over de geselecteerde produkten vormen tezamen een 
index die aangeeft bij hoeveel produkten de consument bewust de 
milieuvriendelijke variant koopt. 
Naast het koopgedrag bestaat de vragenlijst uit items die volgens 
het onderzoeksmodel van invloed zijn op het feitelijk koopgedrag. 
Alle sociodemografische en psychologische factoren die in het model 
staan opgenomen zijn middels de vragenlijst geoperationaliseerd. 
Derhalve is het mogelijk om het model te toetsen zodat kan blijken 
welke factoren het meest of minst van invloed zijn op milieuvrien
delijk koopgedrag. De vragenlijst is afgenomen bij 477 respondenten 
die zijn benaderd op een moment dat zij hun dagelijkse boodschappen 
deden in winkelcentra te Tilburg. Wanneer een respondent zich 
bereid verklaarde de vragenlij st in te vullen dan vond dit plaats 
in het mobiel laboratorium van de KHT dat ter plekke aanwezig was. 

De resultaten hebben voornamelijk betrekking op het koopgedrag van 
de consumenten. Hierbij is de aandacht primair gericht op het 
koopgedrag van de milieubewuste consumenten. 
In het algemeen is wat betreft het koopgedrag het volgende gevon
den. Ongeveer 55% van de respondenten (n=264) koopt bij geen enkel 
van de voorgelegde produkten bewust de milieuvriendelijke variant. 
Daar staat tegenover dat ongeveer 45% van de respondenten (n=213) 
bij een of meerdere produkten wel bewust de milieuvriendelijke 
variant koopt. Deze consumenten kunnen in dit onderzoek in zekere 
mate als milieubewust worden aangemerkt. Het blijkt dat bij alle in 
het onderzoek betrokken produktcategorieën rekening wordt gehouden 
met het milieu, d.w.z. dat er bij elke produktcategorie consumenten 
zijn die bewust de milieuvriendelijke variant kopen. Eeliswaar is 
de manier waarop de consument rekening houdt met het milieu geva
riëerd. Zo wordt er bijvoorbeeld bij de produktcategorieën deodo
rants en afneemmiddelen vaker met het milieu rekening gehouden dan 
bij de categorieën melk, toiletpapier en waspoeders. 
De groep consumenten die bewust een of meerdere milieuvriendelijke 
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produktvarianten koopt (n=213) blijkt tamelijk heterogeen wat 
betreft het kooppatroon. Het is dus niet zo dat er één soort 
milieubewuste consument bestaat dat zich kenmerkt door een stereo
tiep koopgedrag. het blijkt dat de meerderheid (52%) van de milieu
bewuste consumenten slechts bij één produkt rekening houdt met het 
milieu, 28% houdt bij twee produkten rekening met het milieu en 
slechts 20% koopt bij drie of meer produkten de milieuvriendelijke 
variant. 
Voorzover er van een algemeen kooppatroon kan worden gesproken 
blijkt het milieubewust kopen van deodorants in verstuivers, 
rollers en sticks in plaats van deodorants in spuitbussen het meest 
typerend voor consumenten die rekening houden met het milieu. 
Daarentegen kenmerkt de meer milieubewuste consument zich met het 
kopen of gebruiken van fosfaatvrije waspoeders en/of grauw toilet
papier. Opmerkelijk is dat de consumenten die fosfaatvrij wassen in 
veel gevallen géén deodorants kopen. 

Naast deze koopgedraggegevens kunnen enkele saillante uitspraken 
van de respondenten worden genoemd. Bijna 60% van de respondenten 
vindt het belangrijk om zelf milieuvriendelijke produkten te kopen 
en ruim 50% heeft hiervoor wel extra geld of moeite over. Opmerke
lijk is echter dat 55% van de ondervraagden te kennen geeft dat 
milieuvriendelijke produkten moeilijk te herkennen zijn. Desal
niettemin beweert 70% van de respondenten dat men milieubewuster 
zou gaan winkelen wanneer staat aangegeven of een produkt milieu
vriendelijk is. Vooral dit laatste gegeven is een aanwijzing dat de 
consument wel degelijk behoefte heeft aan milieurelevante produkt
informatie. De introductie van een milieulabel conform het in 
West-Duitsland gehanteerde vignet 'der blaue Engel' of het door Van 
Foeken e.a. (1982) gesuggereerde alternatief, lijkt aldus een 
gewenste methode om milieuvriendelijk koopgedrag te bevorderen. 
De resultaten in het betreffende deelrapport hebben voornamelijk 
een beschrijvend karakter. Daarnaast heeft het onderzoek een 
exploratief accent gekregen omdat er nauwelijks gegevens bestonden 
over milieuvriendelijk koopgedrag. 
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2.8. De vrijkomende hoeveelheden bouw- en sloopafval in Noord-Brabant en 
de mogelijkheden tot hergebruik 

Het onderzoek 
Aan het eerste Provinciale Afvalstoffenplan van de provincie Noord
Brabant is op 30 juni koninklijke goedkeuring verleend. Echter aan 
het onderdeel, dat betrekking heeft op bouw- en sloopafval is deze 
goedkeuring aangehouden. Daarom is door de provincie aan het 
project 'Waste Management' van het Samenwerkingsorgaan Katholieke 
Hogeschool Tilburg - Technische Hogeschool Eindhoven de opdracht 
gegeven sloopafval in de provincie Noord-Brabant en de mogelijk
heden tot hergebruik. 
Het afvalstoffenbeleid van de overheid is gericht op beperking van 
het ontstaan van afvalstoffen en hoogwaardig hergebruik van het aan 
geboden afval. Daarom zal het onderdeel bouw- en sloopafval van het 
Provinciale Afvalstoffenplan aandacht moeten besteden aan zowel het 
ontstaan als aan de bewerkings- en toepassingsmogelijkheden van dit 
afval. Het laatste kan worden gezien in samenhang met de verminder
de hoeveelheden te winnen oppervlaktedelfstoffen. 
De diverse onderdelen van het bouw- en sloopafval hebben verschil
lende hergebruiksmogelijkheden. Het grootste deel bestaat uit 
steenachtig materiaal. Om voor hoogwaardig hergebruik in aanmerking 
te komen, dient dit gebroken te worden in puinbreekirtstallaties. 
Ten behoeve van de beleidsvorming op dit gebied dient onderzocht te 
worden hoeveel bouw- en sloopafval waar in Noord-Brabant ontstaat, 
wat en hoe het waar hergebruikt wordt en kan worden en welke 
invloed daarop uitgeoefend kan worden door overheid en belangenver
enigingen. 
De concrete vertaling hiervan naar de werkzaamheden die voor de 
uitvoering ervan nodig zijn, resulteert in de hiernavolgende 
opsomming van uit te voeren deelonderzoeken. 
1. Inventarisatie van puinbreekinstallaties in Noord-Brabant. 
2. Inventarisatie van het huidige en toekomstige aanbod van bouw

en sloopafval in de provincie Noord-Brabant. 
3. Onderzoek naar de afzetmogelijkheden van bewerkt bouw- en 

sloopafval. 
4. Onde rzoek naar de invloed van de betrokken partijen op de bouw-

en sloopafvalproblematiek. 
Informatie ten behoeve van deze deelonderzoeken is verkregen door 
middel van een viertal enquêtes, literatuurstudies en gesprekken 
met deskundigen. 

Bouw- en sloopafval 
Bouw- en sloopaf val kan ingedeel d worden naar herkomst en naar 
samenstelling. Bij de indeling naar herkomst kan bouwafval, sloop
afval, renovatieafval en productieafval onderscheiden worden. De 
eerste drie kunnen weer gesplitst worden in afval, afkomstig uit de 
woningsector, de utilitei tssector en de grond-, wegen- en watersec
tor. Sloop- en productie-afval hebben momenteel de beste hergebruiks
mogelijkheden. Bij sloopaf val is selectief s lopen van belang om de 
diverse vrijkomende material en gescheiden aan te kunnen leveren. 
De materiaalkundige indeling maakt onderscheid tussen asfaltpuin, 
betonpuin, metselwerkpuin en restafval. Het restafval gaat deels 
naar de recuperatiehandel, Deels wordt het verbrand en de rest 
wordt gestort. 
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Puinbreekinstallaties 
Het bewerken van bouw- en sloopafval vindt voornamelijk plaats in 
vaste en mobiele puinbreekinstallaties. Daarvan zijn er momenteel 
14 in Noord- Brabant, waarvan 7 vaste. Zij hebben bij elkaar een 
geinstalleerde capaciteit van 1,6 miljoen ton/jaar, waarvan in 1983 
slechts 330.000 ton gebruikt werd. De gemiddelde verkoopprijs is 
f 13,50 per ton af breker, de gemiddelde kostprijs is f 10,90 per 
ton. Voor een hoge kwaliteit eindproduct zijn een magneetband en 
een wasinstallatie onontbeerlijk. De aanvoer en afzet vindt voor 
90% plaats binnen een straal van 30 km rond de breker. De afnemers 
zijn voornamelijk gemeenten en particulieren. Voor gebroken puin 
kent ongeveer de helft van de Noord-Brabantse gemeenten een toepas
sing. Meestal wordt gebroken puin voor onderhoud en reconstructie 
van (land-)wegen en het opvullen en verstevigen van bermen ge
bruikt. In het algemeen wordt de kwaliteit van het gebroken puin 
bij deze en bij andere door de gemeenten genoemde toepassingen 
(fiets- en voetpaden, parkeerterreinen) gunstig beoordeeld. 

Hoeveelheden bouw- en sloopafval 
De hoeveelheden bouw- en sloopafval, die in de jaren 1980 t/m 1983 
zijn vrijgekomen, blijken vrij constant te zijn. Jaarlijks ontstaat 
er circa 580.000 ton van dit afval, exclusief zand en grond en 
renovatie-afval uit de utiliteitssector. De voornaamste ontstaans
bronnen zijn respectievelijk de woningsector (42%) en de utiliteits
sector (34%) (1983). De omvang van de hoeveelheid vrijkomende 
materialen bij het onderhoud van wegen en bij de productie van 
bouwmaterialen ligt op een nagenoeg gelijk niveau (gezamenlijk 
aandeel 24%). 
Evenmin als bij de hoeveelheden is er in de jaren 1980 t/m 1983 
sprake van veel variatie in de samenstelling van het bouw- en 
sloopafval. Metselwerkpuin en betonpuin z~Jn overheersend ten 
opzichte van de overige vrijkomende materialen. Samen met asfalt 
hebben deze stenige materialen een aandeel van 94% (m/m). De 
verhouding rnetselwerkpuin:betonpuin in de woning- en utiliteits.:.. 
sector is naar schatting 50:50. 
Omtrent de ontwikkeling van de hoeveelheid bouw- en sloopafval in 
de toekomst is geen duidelijkheid te verkrijgen. Slechts op grond 
van ons eigen onderzoek kan gesteld worden dat er geen stijgende of 
dalende trend in te ontdekken valt. 

Toepassingsgebieden 
Er zijn een tiental toepassingsgebieden voor gebroken beton- en 
metselwerkpuin (puingranulaat) geïdentificeerd. Hiervan blijken er 
slechts twee reële afzetmogelijkheden te beiden. Dit Z~Jn de 
wegenbouw, als materiaal voor ongebonden steènfunderingen, en de 
betonmortel- en betonwarenindustrie, waar het als grof toeslag
materiaal bruikbaar is. Voor asfaltpuitn is partieel warme regene
ratie de enige reële toepassingsmogelijkheid. 
1. Funderingsmateriaal. 

Momenteel wordt als het bewerkte puin in de 'wegenbouw' afgezet. 
Daar heeft het als funderingsmateriaal te maken met hoogover
slakken, fosforslakken, lava, silex, zandcement, grindasfalt
beton en in enkele gevallen keileem. 
Hoogovenslakken en lava zijn, ter vervanging van vooral grind
asfaltbeton, in opmars. Het zijn met name deze materialen 
waarmee puingranulaat zal moeten gaan concurreren. Hoogoven-
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slakken en fosforslakken zijn kwalitatief met betongranulaat 
vergelijkbaar, lava met metselwerkgranulaat. Silex is van een 
lagere kwaliteit dan de beide soorten puingranulaat. Over de 
millehygiënische bezwaren van hoogoverslakken en fosfor1:;lakken 
lopen de meningen uiteen. 

2. Toeslagmateriaal in beton. 
Ten behoeve van dit toepassingsgebied is het nog belangrijker 
een duidelijk onderscheid te maken tussen betongranulaat en 
metselwerkgranulaat. Metselwerkgranulaat is bruikbaar als 
toeslagmateriaal voor beton tot en met kwaliteit B30 en de 
duurzaamheid in niet afgeschermde toepassingen is een probleem. 
Betongranulaat daarentegen is voor alle categoriën beton bruik
baar. 
Van de thans 
puingranulaat 
dan moet het 
gezien is het 

gebruikte toeslagmaterialen is 92% grind. Wil 
als toeslagmateriaal voor beton bruikbaar zijn, 
aan vrij hoge kwaliteitseisen voldoen. Technisch 
leveren van deze kwaliteiten geen probleem. 

De grootte van de afzetmarkt 
In 1983 is de totale grootte van de afzetmarkt zoals vermeld, 
330.000 ton. Dit houdt in dat circa 60% van de in Noord-Brabant 
vrijkomende hoeveelheden bouw- en sloopafval hergebruikt worden. 
De totale technische potentiële afzetmarkt is, op basis van de 
cijfers van 1983, 1,1 miljoen ton voor de wegenbouw en 1,3 miljoen 
ton voor de betonindustrie; samen 2,4 miljoen ton/jaar. Deze 
markten zullen in het jaar 2000 afgenomen zijn tot respectievelijk 
760.000 en 870.000 ton/ jaar; samen 1,6 miljoen ton. 
Gezien de grootte van de totale technisch potentiële afzetmarkt mag 
de afzet van alle vrijkomende steenachtige materialen geen probleem 
vormen. Wel moet men zich realiseren dat deze technisch potentiële 
afzetmarkten gedeeld zullen moeten worden met de andere in deze 
markten toegepaste materialen. Puingranulaat heeft in vergelijking 
daarmee goede afzetperspectieven. Het bleek echter niet mogelijk de 
grootte van de reële (toekomstige) afzetmarkten te berekenen, ook 
al omdat niet bekend is welk percentage van het bouw- en sloopafval 
bij de puinbreekinstallaties terecht zal komen. Zowel in de beton
industrie als in de wegenbouw zal in de toekomst ook met andere 
alternatieve materialen geconcurreerd moeten worden. Hiervan heeft 
puingranulaat de beste vooruitzichten. Bovendien zal er in de 
toekomst naar verhouding meer betonpuin vrijkomen, zodat de afzet 
van puingranulaat iets makkelijker zal gaan. 

Hergebruik van asfaltpuin 
Voor het hergebruik van asfaltpuin zijn in theorie verschillende 
mogelijkheden. Voor wat betreft de koude regeneratie levert met 
cement gebonden asfaltgranulaat een goede fundering op. Echter, 
warme regeneratie is hoogwaardiger. Asfaltmolens Z1Jn zonder 
noemenswaardige investeringen in staat maximaal 25% oud asfalt te 
regeneren. In theorie zou al het in Noord-Brabant vrijkomende 
asfaltpuin geregenereerd kunnen worden. Volled i g warme regeneratie 
heeft in verband met de benodigde investeringen geen toekomst. 

De invloed van de betrokken partijen op de bouw- en sloopafval
problematiek 
Voor het beïnvloeden van de bouw- en sloopafvalstroom hebben rijk, 
provincie en gemeenten verschillende juridische mogelijkheden. Ook 
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kunnen zij, samen met slopers, puinbrekereigenaars, belangenvereni
gingen en normenopstellers, de afzet van bewerkt bouw- en sloop
afval bevorderen. Bij de bepaling van de optimale spreiding van de 
puinbrekers over locaties in de provincie Noord-Brabant, waarin de 
overheid overigens geen direct regulerende, wel stimulerende 
invloed heeft, moet onderscheid gemaakt worden tussen vaste en 
mobiele installaties. Vergroting van de afzetmogelijkheden is 
alleen mogelijk bij een hogere productkwaliteit. Daar vaste brekers 
daartoe de beste mogelijkheden hebben, is er voor gekozen de 
behoefte aan breekcapaciteit in de provincie voor een zo groot 
mogelijk deel af te dekken met vaste brekers. Volgens een eerste 
globale analyse zou er plaats zijn voor 7 daarvan. 
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2.9. Verbranding zuiveringsslib: een technische en economische evaluatie 

Samenvatting 
Om de verontreiniging van het oppervlaktewater tegen te gaan ZlJn 
er tal van afvalwaterzuiveringsinstallaties gebouwd. Het afvalwater 
wordt hier gereinigd van onzuiverheden, doch een deel van de 
onzuiverheden wordt opgehoopt in het zuiveringsslib, dat zo'n 
installatie voortbrengt. Dit zuiveringaslib moet dan ook als 
afvalstof worden beschouwd. 
Het grootste gedeelte van dit zuiveringaslib wordt, al dan niet na 
compostering, afgezet in de landbouw. Het wordt gebruikt als 
meststof doordat het de grondstructuur verbetert en het sporenele
ment als Cu en Zn levert. Langzamerhand worden ook nadelen die 
verbonden ZlJn aan het gebruik van · zuiveringaslib als meststof 
duidelijk. Zo bevat het slib zware metalen, organische micro-ver
ontreinigingen (zoals PCB's), wormeieren en pathogene micro-orga
nismen. Uit onderzoek is gebleken dat in de met zuiveringaslib 
bemestte landbouwgrond een accumulatie van zware metalen optreedt. 
Daarom heeft de overheid maatregelen genomen, die hebben geleid of 
op niet al te lange termijn zullen leiden tot het invoeren van 
grensconcentraties voor met name zware metalen in de bodem. Hier
door zal het gebruik ·van slib in de landbouw, als compost, als 
zwarte grond en als afdekmateriaal voor afvalstorten steeds verder 
beperkt worden. Gevolg van deze ontwikkeling is dat een steeds 
groter gedeelte van het zuiveringaslib verbrand zal moeten worden, 
aangezien dit het enige overblijvende alternatief is. 
In deze studie is de haalbaarheid van de verbranding van slib 
onderzocht aan de hand van analyses van de technische haalbaarheid 
en de economische haalbaarheid, rekening houdend met de ecologische 
eisen die moeten worden gesteld. Nagegaan is of gas afkomstig van 
huisvuilstortplaatsen economisch rendabel kan worden gebruikt bij 
deze verbranding. Voor de berekeningen is uitgegaan van gegevens 
die betrekking hebben op het slib geproduceerd in de rioolwater
zuiveringslinstallatie Eindhoven, dat in Mierlo wort ontwaterd, en 
op stortgas zoals dat gewonnen zou kunnen worden uit de afvalbergen 
van de RAZOB. Deze afvalbergen zijn eveneens in Mierlo gelegen, op 
enige honderden meters afstand van de slibontwateringsin~tallatie. 
Deze studie heeft plaatsgevonden in het kader van het Waste Manage
ment Project en is bekostigd door de Technische Hogeschool Eind
hoven en de Katholieke Hogeschool Tilburg gezamenlijk. Ze bestaat 
uit twee parallelle deelstudies. Een deelstudie is verricht door 
een econoom, die de verwerkingsprocessen heeft geinventariseerd en 
de verbrandingsprocessen heeft vergeleken op basis van technische 
realiseerbaarheid, de berekende verwerkingskosten en de ecologische 
consequenties. In de tweede deelstudie zijn een drietal alterna
tieven voor het verbrandingsproces onderzocht. Voor de berekening 
van de dimensies van de apparatuur en voor de berekening van de 
investeringskosten en totale verwerkingskosten zijn gedetailleerde 
geautomatiseerde berekeningamethoden opgezet. 

Stortgas 
Wanneer alle potentieel afbreekbaar materiaal wordt afgebroken dan 
kan uit l ton huisvuil 125m3 gas worden gevormd. Dit bestaat dan 
voor ongeveer 50% uit methaan. Dit zal dan gedurende een periode 
van 50 jaar vrijkomen. In deze periode daalt de gasproductiesnel-
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heid (na een aanloopperiode van een half jaar) van 10 m3 /jaar/ton 
afval naar 3 m3 /jaar/ton na ongeveer 20 jaar. Uit een vergelijking 
van een aantal resultaten van studies blijkt de kostprijs van het 
ongezuiverde gas ongeveer f 0.10/m3 aardgas eq •. 

Technische alternatieven 
Het verbrandingsproces bestaat in hoofdzaak uit een tweetal deel
processen: slibontwatering en de eigenlijke verbranding. 
Voor de slibontwatering zijn de volgende technieken beschikbaar: 
natuurlijke ontwatering op droogbedden en in lagunes, mechanische 
ontwatering met vacuum filters, filterpersen, zeefband filters en 
centrifuges. Hoewel de drogestofgehalten van het ontwaterde slib 
sterk variëren, blijken deze verschillen hoofdzakelijk veroorzaakt 
te worden door de toegevoegde filtratie hulpstoffen. Uit de kosten
vergelijking blijkt dat deze door de producenten van de apparatuur 
veel lager opgegeven worden dan deze uit de cijfers van de gebrui
kers blijken: I 100,--/ton ds tegen f 350,--/ton ds. De kosten zijn 
het laagst voor zeefbandfilter en centrifuges. 
Voor de verbranding zijn ook een aantal uitvoeringsvormen beschik
baar: naast het meeverbranden in huisvuilverbrandingsinstallaties 
(wat verder in deze studie buiten beschouwing is gelaten) zijn er 
etage ovens, trommel ovens en fluidbedovens. De ovens zijn verge
leken op basis van technische criteria. Voor een vergelijking op 
basis van kosten zijn te weinig gegevens beschikbaar. Omdat de 
werveldbedoven eenvoudig van constructie is, een gelijkmatige hoge 
temperatuur heeft, waardoor geen stankoverlast ontstaat, en weinig 
geluid produceert, verdient deze de voorkeur. 
Tot slot van de economische deelstudie zijn een aantal varianten 
doorgerekend waarin 10.000 ton ds slib per jaar wordt verwerkt. 
1. Concentionele verbranding met aardgas na voorontwatering met 

zeefbandpersen. Kosten f 700,--/ton ds. 
2. Verbranding met ongezuiverd stortgas na voorontwatering met 

zeefbandpersen in de Eindhovense situatie. Het surplus gas (19 
mln. m3 / jaar) wordt verkocht aan derden voor f 0.35/m3 aardgas 
eq .. Kosten f 690,--/ton ds. 

3. Het stortgas wordt nu voor 50% gebruikt voor electriciteits
opwekking, de rest van het surplus gas wordt weer afgezet. Het 
electriciteits surplus wordt aan het net geleverd. Kosten f 
665,--/ton d.s. 

4. Verbranding met stortgas dat alleen voor de verbranding wordt 
gewonnen. Ontwatering met behulp van zeefband filters. Kosten f 
765,--/ ton ds. 

Conclusie 
Het vervangen van aardgas door stortgas bij de verbranding van 
afvalwaterslib is technisch haalbaar. De economische haalbaarheid 
wordt bepaald door de mogelijkheid afnemers te vinden voor de 
ongezuiverde brandstof, voor het tot aardgas kwaliteit opgewerkte 
gas en de opgewekte electriciteit. Wordt het gas uitsluitend voor 
de slibverbranding gewonnen, dan is de toepassing economisch niet 
aantrekkelijk. 

ln de tweede deelstudie zijn een drietal proces alternatieven 
uitgewerkt die ieder bestaan uit de volgende onderdelen: 

mechanische voorontwatering 
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warmteterugwinning in warmtewisselaar voor verbrandingslucht of 
in thermische slibdrogers 
verbranding in een oven 
rookgas reiniging met cycloon en electra-filter 

Voor de mechanische voorontwatering is gekozen voor zeefband 
filters. Een parameter bij de berekeningen is steeds het drogestof 
gehalte van het slib na voorontwatering geweest. Dit om na te gaan 
of het gebruik van stortgas voor thermische slibdroging goedkoper 
is dan mechanische voorontwatering. Uit de literatuur bleek dat 
droging van slib met behulp van rookgas tot stankproductie leidt. 
Om die stank te bestrijden zou het rookgas door een naverbrander of 
een scrubber geleid moeten worden: een kostbare behandeling. 
Gekozen is voor warmteterugwinning met behulp van een fluidbed, dat 
met oververhitte stoom gefluidizeerd wordt. De surplus stoom uit de 
droger wordt gecondenseerd zodat er geen grote stinkende gasstroom 
ontstaat. De warmte van de rookgassen wordt direct in de fluidbed 
droger met een warmtewisselaar aan het · bedmateriaal overgedragen. 
Er zijn twee uitvoeringen bestudeerd. Een waarbij een droger 
aanwezig is, die bij atmosferische druk werkt. In een tweede 
uitvoering zijn twee drogers voorzien, hiervan werkt de eerste bij 
een druk van 8 bar. De hiering geproduceerde stoom wordt gebruikt 
om een tweede droger te verwarmen. Het betreft dus een multiple 
effect fluidbed droger. Voor de verbranding is een fluidbed oven 
voorzien, die bij een temperatuur van 850 graden wordt bedreven. 
Een volgende pararoter bij de berekeningen is de mate van warmte
terugwinning uit de rookgassen. De temperaturen van de afgassen, na 
warmteterugwinning bedroegen respectievelijk 600, 400 en 250 
graden. 
In de berekeningen zijn eerst, met de massa en warmte balansen over 
de droger en de oven, de debieten van het benodigde stortgas, van 
de rook en verbrandingsgassen voor het proces varianten berekend. 
Dit is voor alle waarden van de parameters uitgevoerd met behulp 
van sterk geautomatiseerde berekeningsmethoden. Deze zijn gebaseerd 
op z.g. spreadsheet programma's waarmee snel en overzichtelijk dit 
soort berekeningen kunnen worden uitgevoerd. Op basis van de 
debieten zijn de afmetingen van de diverse apparaten berekend. 
Daarna konden de investeringskosten en de variabele kosten berekend 
worden. 

Conclusies 
Uit de resultaten blijkt dat autotherme verbranding, zonder toevoer 
van extra energie, bij de laagste afgas temperatuur (250 graden) 
het goedkoopste is en dat toepassing van stortgas in de thermische 
droging van slib in plaats van mechanische voorontwatering de 
totale verbrandingskasten doet stijgen. De reden hiervoor is dat 
bij geringere voor ontwatering de afmetingen van de droger en de 
oven sterk toenemen. Voorts blijkt dat warmteterugwinning door 
directe warmtewisseling tussen rookgas en verbrandingslucht maar 
zeer beperk mogelijk is. Warmteterugwinning door thermische droging 
in een f luidbed droger leidt tot een beduidende kosten verlaging. 
Multiple effect verdamping biedt geen duidelijke kosten verlaging. 
De berekende totale kosten van verbranding zijn voor de drie 
alternatieven: 
l. Mechanische voorontwatering tot 22.5% ds en warmteterugwinning 

door warmtewisseling verbrandingslucht - rookgas tot 500 graden. 
Kosten I 700,--}ton ds. 
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2. Mechanische voorontwatering tot 22.5% ds en warmteterugwinning 
door warmtewisseling in een fluidbed droger tot een afgas 
temperatuur van 250 graden. Kosten f 500,--/ton ds. 

3. Mechanische voorontwatering tot 15% ds. en warmteterugwinning in 
twee multiple effect fluidbed drogers tot een afgas temperatuur 
van 250 graden. Kosten I 520,--/ton ds. 

Slotopmerkingen en aanbevelingen 
De verbranding van rioolwaterzuiveringsslib in een wervelbed oven 
met warmteterugwinning in een wervelbed droger voor het mechanisch 
voorontwaterde slib is economisch realiseerbaar. De totale ver
werkingskosten van nat slib (3.5% ds) tot as bedragen voor de 
situatie Eindhoven/Mierlo f 500,--/ton ds. Aanbevolen wordt om deze 
voorstudie te laten volgen door een hoofdstudie met de volgende 
aspecten: 
Ontwerp van een slib voordroog systeem op basis van fluidbed, 
waarin warmteterugwinning uit de rookgassen plaatsvindt. Om lucht
verontreiniging te voorkomen zal in dit ontwerp de fluidizatie 
bedreven worden met stoom. Nagegaan moet worden hoe mulltiple 
effect droging in fluidbed drogers technisch gerealiseerd kan 
worden. 
Onderzoek de mogelijkheid de emissie van schadelijke stafen uit de 
oven met de (vlie)gas te verminderen door het toevoegen van che
misch actieve componenten (kalk, klei, dolomiet?) aan het bed, die 
deze schadelijke componenten binden. Ook dient nagegaan te worden 
of het mogelijk is de as te granuleren, opdat een niet stuivend, 
goed hanteerbaar product ontstaat. Beide onderzoeken dienen een 
technisch-experimenteel karakter te hebben. 
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Hoofdstuk 3. Onderzoeksprogramma fase IV (1985) 

Zoals in hoofdstuk 1 aangegeven vormt fase IV de fase waarin de be
vindingen uit de deelstudies worden geëvalueerd. Deze evaluatie is 
gericht op het opstellen van beleidsaanbevelingen voor het tweede 
provinciale afvalstoffenplan Noord-Brabant. Ter afsluiting zullen ten 
behoeve van de evaluatie in 1985 nog een viertal studies worden uit
gevoerd. 

Zo zal het onderzoek naar composteringsprocessen - vooralsnog - worden 
afgerond met een serie experimenten naar herkomst en (uitloog-)gedrag 
van zware metalen in compost. Ter voorbereiding van de experimenten is 
inmiddels een literatuurstudie onder begeleiding van de vakgroep Fy
sische Technologie van de THE, verricht naar bronnen van zware metalen 
in huishoudelijke afvalstoffen. De experimenten (zie par. 3.1) zullen in 
samenwerking met de VAM worden uitgevoerd. 

Het onderzoek naar sociaal-psychologische aspecten van gescheiden 
inzameling wordt afgerond met een studie naar de inzamelingsproeven 
welke thans in de gemeente Oirschot lopen. In tegenstelling tot de 
experimenten in het stadsgewest Den Bosch is hierbij de inzameling 
gericht op afzonderlijke componenten (m.n. glas, papier/karton en 
textiel) van het huishoudelijk afval. De proefopzet is beschreven in 
par. 3. 2. 
Tevens wordt in 1985 een bijdrage vanuit het Waste Management Project 
geleverd in een meerjaren-onderzoeksprogramma naar de mogelijkheden van 
gescheiden inzameling van bedrijfsafvalstoffenT Dit onderzoeksprogramma 
is opgezet in overleg met het Rijks Instituut voor Milieuhygiëne en de 
Firma van Ganzewinkel. 
De bijdrage van W.M.P. is daarbij - vooralsnog - specifiek gericht op de 
voorbereiding van een serie gescheiden inzamelingaproeven in de regio 
Zuid- Oost Brabant (zie par. 3.3. voor de totale onderzoeksopzet). 

Onder begeleiding van de vakgroep Economische Psychologie van de KHT 
zullen in 1985 de gegevens uit de deelstudie naar koopgedrag van consu
menten (zie par. 2. 7.) nader worden geanalyseerd. Doelstellingen van 
deze secondaire analyse zijn daarbij: 

Inzicht verkrijgen in de mate waarin de gevonden verbanden adequaat 
weergegeven worden door de modellen van Gaassens en Pieters et al, 
alsmede het belang van de afzonderlijke factoren binnen deze modellen 
voor het voorspellen van het uiteindelijke koopgedrag. 
Het segmenteren van de consumenten per produktaankoop op basis van 
gevonden samenhangen binnen de modellen. Te denken valt bijvoorbeeld 
aan een groep die alleen beslist op grond van de prijs of aan een 
groep die wel milieuvriendelijke produkten wil kopen maar niet weet 
welke dat zijn. 

3.1. Zware metalen in compost 

Doelstelling 
Compost bereid uit de organische fractie afkomstig uit gemengd 
ingezameld afval volgens het "Vi:m Maanen" procédé, of afkomstig uit 
mechanische scheidingsinstallaties, bevat hogere gehalten aan zware 
metalen dat compost bereid uit een gescheiden ingezamelde orga
nische fractie. 
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Enerzijds wordt dit veroorzaakt door uitloging van zware metalen 
uit het niet-composteerbare afval naar de compost, anderzijds 
speelt ook contaminatie van de compost met niet-composteerbare 
afvalcomponenten hierbij een rol. 
Het gehalte aan zware metalen in de oorspronkelijke afvalcompo
nenten als zodanig zegt niets over de uiteindelijke bijdragen die 
deze componenten leveren aan het gehalte aan zware metalen in 
compost. Deze uiteindelijke bijdragen worden o.a. bepaald door de 
uitloogbaarheld van de zware metalen in de afvalcomponenten tijdens 
de compostering en door contaminatie van compost met afvalcompo
nenten. Over deze uitloogbaarheid zijn geen gegevens bekend. 
Onderstaand experiment beoogt de invloed van verschillende afval
componenten door uitloging van zware metalen op het gehalte aan 
zware metalen in compost te bepalen. 

Methode 
In dit experiment wordt het gehalte aan zware metalen in compost 
bereid uit een gescheiden ingezamelde organische fractie vergeleken 
met het gehalte aan zware metalen in compost bereid . uit een ge
scheiden ingezamelde organische fractie waaraan verschillende 
afvalcomponenten worden overgedoseerd. 
Na de compostering moeten de restanten van de afvalcomponenten zo 
volledig mogelijk uit de compost verwijderd worden (handscheiding), 
om te voorkomen dat er contaminatie van de compost optreedt. Indien 
er verschillen gemeten worden tussen de gehalten aan zware metalen 
in de zo geproduceerde soorten compost, dan worden deze veroorzaakt 
door uitloging van zware metalen uit de overgedoseerde afvalcompo
nenten. 

gescheiden ingezamelde 
organische fractie 

compostering l 
I compost (1) I 

De uitloogbaarheld van 
zware metalen uit de afval
component kan bepaald worden 
door de gehalten aan zware 
metalen in (1) en (2) met 
elkaar te vergelijken 

Experimentele opzet 

gescheiden ingeza
melde organische 
fractie 

compostering l 
compost 

handscheiding 

compost (2) 

afval 
compo
nent 

afval
component 

Als uitgangsmateriaal wordt de gescheiden ingezamelde organische 
fractie uit Utrecht genomen. Dit materiaal wordt op een hoop gezet 
ter compostering. 
Een deel van dit organische afval wordt vooraf gemengd met een 
afvalcomponent. Van beide wordt, voorzover mogelijk, het gehalte 
aan zware metalen bepaald, waarna het mengsel in een lucht en water 
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doorlatende niet-composteerbare en 
gestopt. Een aantal van deze zakken 
composthoop gestoken (zie figuur), 
omstandigheden als in de hoop. 

niet-uitloogbare zak wordt 
wordt in de eerder opgezette 
en ondervinden zo dezelfae 

compost 

organisch afval 

organisch afval + afvalcomponent 

Op deze manier kan in één composthoop het uitlooggedrag van een 
aantal afvalcomponenten bestudeerd worden. Tijdens het omzetten van 
de composthoop dienen de zakken voorzichtig behandeld te worden om 
te voorkomen dat er compost door de mazen van de zak valt. Om te 
voorkomen dat de zware metalen in de zak zich door regenwater tot 
buiten de zak verspreiden, dient de compostering overdekt te worden 
uitgevoerd. Na afloop van het composteringsproces worden de zakken 
voorzichtig uit de composthoop gehaald. De eventuele restanten van 
de afvalcomponent worden d.m.v. handscheiding uit de compost 
verwijderd, en voorzover mogelijk geanalyseerd. Ook de compost uit 
de zakken en de compost uit de hoop wordt geanalyseerd. Bij het 
slagen van het experiment zijn nu de volgende gegevens bekend: 
- gehalte aan zware metalen in de gescheiden ingezamelde organische 

fractie. 
- gehalte aan zware metalen in de zuivere afvalcomponent 
- gehalte aan zware metalen in de uitgeloogde component 

gehalte aan zware metalen in compost bereid uit een gescheiden 
ingezamelde organische fractie. 

- gehalte aan zware metalen in compost bereid uit een gescheiden 
ingezamelde organische fractie met daaraan toegevoegd een afval
component. 

Uit deze gegevens kan de bijdrag die een afvalcomponent door 
uitloging aan het uiteindelijke gehalte aan zware metalen in 
compost levert bepaald worden. 

Het gebruik van de zakken in dit experiment biedt een aantal 
voordelen: 
a. Er is relatief weinig organisch afval nodig om het uitlooggedrag 

van meerdere componenten te bepalen. 
b. Het homogeniseren is eenvoudiger. 
c. Er is minder afvalcomponent nodig. 
d. De handscheiding van de restanten van de afvalcomponent is 

eenvoudiger. 
De afvalcomponent , 
Uitloging van zware metalen in een afvalcomponent kan onmiddellijk 
na de gemengde inzameling van het afval gaan plaatsvinden. 
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Daarom kan dit experiment het beste uitgevoerd worden met nieuwe 
(afval)componenten i.p.v. met componenten die uit afval zijn 
uitgesorteerd, omdat deze laatste al gedeeltelijk uitgeloogd kunnen 
zijn. 
De te gebruiken componenten kunnen voor toevoeging aan de orga
nische fractie eventueel verkleind worden. Dit zal afhankelijk zijn 
van de inhoud van de zak en de grootte van de component. Verkleinde 
componenten kunnen beter met het organische afval gemengd worden, 
en zullen door hun grotere oppervlakte gemakkelijker uitlogen. 
De gewichtsverhouding organische fractie/afvalcomponent speelt een 
belangrijke rol bij het slagen van dit experiment. De toegevoerde 
hoeveelheid afvalcomponent moet voldoende groot zijn om eventuele 
uitloging ook werkelijk te kunnen meten. 
Na afweging en eventuele verkleining van een component wordt deze 
gemengd met een afgewogen hoeveelheid organisch afval. Met dit 
mengsel wordt een zak gevuld, die in de composthoop wordt gestoken. 

Selectie van de afvalcomponenten 
De afvalcomponenten die in aanmerking komen om aan de gescheiden 
ingezamelde organische fractie te worden toegevoegd dienen aan drie 
criteria te voldoen: 
1. De afvalcomponent mag zelf niet composteerbaar zijn. 
2. Het intrinsieke gehalte aan zware metalen van de afvalcomponent 

moet hoger zijn dan dat van de organische fractie. 
3. Het gewichtspercentage van de afvalcomponent in het Nederlandse 

huishoudelijke afval moet zo groot zijn, dat de afvalcomponent 
ook werkelijk een bijdrage kan leveren aan het uiteindelijke 
gehalte aan zware metalen in compost. 

Het is zinvol om de afvalcomponenten in een overmaat aan het 
organische afval toe te voegen t.o.v. de verhouding organisch 
afval/afvalcomponent in het Nederlands huishoudelijke afval. 
Een nat gewichtsverhouding van organisch afval t.o.v. afvalcom
ponent van 10:1 voldoet hieraan voor alle componenten. 
De volgende afvalcomponenten kunnen aan de organische fractie in de 
zakken worden toegevoegd. 

afvalcomponent belangrijkste zware metalen 
in de component 

-------------------------------------------------~------------------

1. PVC Pb, Cd 
2. gekleurde plastic zak Pb, Cd 
3. leer Cu, Zn, Cd, Cr 
4. rubber Cu, Zn, CD, Cr 
5. Zn-bruinsteen batterijen Zn, Hg. Cd 
6. Ni-Cd batterijen Cd 
7. blikjes (ijzer) Fe + andere metalen 
8. non-Ferro metalen allerlei metalen 
9. tubes en kurkcapsules Pb 
10. balpenstiften met inkt Cu, Pb, Cd 
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3.2. Gescheiden inzameling huishoudelijk afval in Oirschot 

Doelstelling' 
Vanaf 14 november 1984 wordt in de gemeente Oirschot een huis
vuilscheidingsproei uitgevoerd. De proef heeft een looptijd van 
ongeveer één jaar. Gedurende de proef dienen de bewoners van 
Oirschot het huisvuil gescheiden aan te bieden. De scheiding 
betreft vier componenten: papier en karton, glas, textiel en 
probleemstoffen. Voor het glas is een glasmand aan de deelnemers 
uitgereikt; voor de overige drie componenten bestaan geen speciale 
systemen. Probleemstoffen kunnen bij bepaalde winkels en op de 
gemeentewerf ingeleverd worden. Dit is het zogenaamde 'wegbreng'
gedeelte van de proef. Het 'ophaal'- gedeelte bestaat uit: glas in 
de glasmanden, textiel in de bekende grijze huisvuilzakken, papier 
en karton in kartonnen dozen of gebundeld d.m.v. een touwtje, het 
restafval in de vertrouwde huisvuilzak. In publikaties en brochures 
is uitgelegd dat het niet de bedoeling is om bestaande haal- en 
brengsystemen van delen van het huisvuil te doorbreken (zoals 
papier ophalen door verenigingen, textiel voor charitatieve instel
lingen, glas in de glasbakken). Voor aanvang van de proef werd het 
huisvuil opgehaald in de bekende grijze huisvuilzakken. 

De uitvoerbaarheid van scheiding-aan-de-bron is in Nederland in 
verschillende projecten onderzocht. Van groot belang voor het 
slagen van zo'n project is het gedrag van de individuele huis
houdens. Een aantal projectkenmerken is hierbij van belang: de 
scheidingsregel, het bewaarsysteem, het ophaalsysteem, vrijwillige 
dan wel verplichte deelname (Pieters e.a., 1984). 

Eenduidige conclusies m.b.t. de deelname van individuele huis
houdens in deze projecten zijn moeilijk te trekken. Een grote 
deelname is wel voorwaarde voor het succes van een dergelijk 
project. Ten eerste moet het aantal huishoudens dat deelneemt aan 
het project groot genoeg zijn om een hoge kwantiteit aan materialen 
te verkrijgen. Ten tweede moeten de deelnemende huishoudens hun 
afval voldoende correct scheiden om een hoge kwaliteit van de ver
kregen materialen te garanderen • 

. De doelstellingen van dit onderzoek kunnen we als volgt formuleren: 
Inzicht verkrijgen in de w,ijze waarop factoren die samenhangen 
met opzet en indeling van gescheiden huisvuilinzamelingsprojecten 
het uiteindelijk slagen ervan beïnvloeden. Aangeven hoe beleids
maatregelen op deze factoren kunnen aangrijpen. 
Inzicht verkrijgen in de mate waarin en de redenen waarom parti
cipanten aan het gescheiden inzamelingsproject (zeggen) deel (te) 
nemen. 

Het onderzoeksmodel 
Aangegeven is dat voor het slagen van de proef deelname van de 
huishoudens van belang is. Huisvuilscheidingsgedrag is hetgeen waar 
alles om draait. Nu willen we in dit onderzoek niet alleen dit 
gedrag voorspellen maar het ook verklaren, inzicht krijgen in de 
predietoren van het gedrag. Fishbein en Azjen (1975) hebben een 
model ontwikkeld waarmee de individuele intentie om een bepaald 
gedrag te vertonen voorspeld en verklaard kan worden. Verhallen en 
Pieters (1984) hebben getracht de voorspellende waarde van dit 
model te vergroten met het invoeren van het begrip 'gedragskosten'. 
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Zij onderscheiden drie typen gedragskosten: tijdskosten, psychische 
kosten en fysieke kosten. Een kostenindicatie is altijd relatief: 
zij verwij st naar de hoeveelheid die nodig is voor een bepaald 
gedrag (b.v. de prijs van een produkt) in .relatie tot de hoeveel
heid die aan het totale gedragsveld is . toegekend (b.V. het geld
budget). 

Enkele factoren die van invloed zijn t.a.v. deze gedragskasten zijn 
reeds genoemd, namelijk de scheidingsregel, aspecten van het 
ophaalsysteem en het bewaarsysteem. 

' Naast deze factoren worden nog een aantal andere factoren van 
invloed geacht op de intentie (Pieters, 1983; Dooms en Klep, 1983). 
Hun relevantie hangt ook samen met het feit dat zij aangrijpings
punten voor eventuele beleidsmaatregelen vormen. De factoren zijn: 

kennis en informatieverwerving 
sociodemografische factoren 
houding t.a.v. doel 
gerelatéerde houdingen 
acceptatie van persoonlijke verantwoordelijkheid 
life-style factoren 
intentie en gedrag van anderen in het huishouden. 

Het uiteindelijke onderzoeksmodel is weergegeven in figuur 2. 

We kunnen de eerder vermelde doelstellingen nu wat ineer specifi
ceren. 
De volgende vragen willen we graag beantwoorden: 

Hoe liggen de intenties van de deelnemers? Zijn deze verschillend 
voor de verschillende componenten? 

Welke predietoren verklaren deze intentie? 
Hoe veranderen de intenties en onderliggende predietoren over 
tijd? 
Zijn er andere factoren die het slagen van de proef kunnen beïn
vloeden? 

Hoe kunnen beleidsmaatregelen deze factoren veranderen? 
Wat zijn de gevolgen van non-response op de vragenlijst voor de 
validiteit van de resultaten en conclusies? 

Methode van onderzoek 

Wijze van dataverzameling 
1. De vorm van het meetinstrument 

Schriftelijke vragenlijst en non-response vragenlijst 
2. Het design: 

. 
Tijdstip TO Tl T2 T3 T4 Totaal 
--------------------------------------------------------------
Groep A 400 400 400 400 400 
Groep B 215 215 
Groep c 215 215 
Groep D 215 215 
Groep E 215 215 

. Groep F 137 137 
--------------------------------------------------------------

13 7 615 615 615 615 1397 
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TO: telefonisch interview vlak voor de start van de proef 
Tl: schriftelijke vragenlijst enkele weken na de start 
T2: schriftelijke vragenlijst + 3 maanden na de start 
T3: schriftelijke vragenlijst + 6 maanden na de start 
T4: schriftelijke vragenlijst + 9 maanden na de start. 

Behandeling van vragenlijsten 
De volgende procedure zal gebruikt worden bij het verzenden van de 
vragenlijst (Dillman, 1978). 

week I 1 I 2 3 I 4 5 
I 

6 7 

'\ \ '\ \ 
vragen- reminder reminder + non-response-
lijst vragenlijst vragenlijst 

Zodra de vragenlijsten binnenkomen zal een start gemaakt worden met 
de verwerking ervan. Vragenlijsten kunnen tot + 7 weken na de 
eerste verzending in de analyses meegenomen worden (zie bijlage 2: 
tijdschema). Tijderos de inzendingstermijn van de vragenlijsten 
zullen we beginnen met het voorbereiden van de verwerking van de 
data. Er wordt dan gewerkt op 4 terreinen, te weten: 
- construeren van een codeboek 
- opstellen van SPSS-programma's 
- coderen van binnengekomen vragenlijsten 
- versturen van reminders, vragenlijsten, non-response vragen-

lijsten. 
Nadat de inzendingstermijn verstreken is worden de resterende 
vragenlijsten gecodeerd. Vervolgens wordt het geheel in de computer 
ingevoerd. 

3.3. Gescheiden inzameling bedrijfsafvalstoffen 

Doelstelling 
Vaststellen van de mogelijkheden en belemmeringen die een rol 
spelen bij het bevorderen van gescheiden inzameling van bedrijfs
afvalstoffen en hergebruik van de deelstromen die hieruit ontstaan. 

Opzet van het project 
Om de doelstelling te bereiken zijn een aantal activiteiten nood
zakelijk. 
0 Vaststellen van de mate waarin de afvalproducenten, scheiding aan 

de bron c.q. hergebruik toepassen. (Dit moet worden beschouwd als 
een nulmeting). 
Aspecten die hierbij aan de orde komen zijn: 
- Karakterisering afvalproducent 
- Aard (SBI-code) en omvang van het bedrijf 
- Inventarisatie van de aard en omvang van de afvalstromen. 

0 Beproeving van gescheiden inzameling bij de bron~ 
Hierbij gaat het om technische, economische en organisatorische 
aspecten. 
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0 Beproeving van (hand)sortering bij de inzamelaar. 
Het gaat ook hier om de technische, economische en organisa
torische aspecten. 

Uitvoering 
De opzet geeft aan dat alle activiteiten een nauwe samenhang 
vertonen. 
De uitvoering zal geschieden door Container- en reinigingsdiensten 
Van Gansewinkel B.V •• Een deel van de werkzaamheden zal worden 
uitgevoerd door het Waste Management Project (WMP) van de provincie 
Noord-Brabant. Van Gansewinkel draagt zorg voor de coördinatie en 
de rapportage. Het project zal fase-gewijs worden uitgevoerd. Elke 
fase wordt afgesloten met een deelrapport met aanbevelingen voor de 
voortgang van het project, dat telkens met de opdrachtgever zal 
worden besproken. 

Uitwerking van het project 

Voorbereiding 
0 Uitgaande van het componenten papier, karton en kunststoffen 

(evt. metalen) zal een aantal interessante bedrijfsklassen worden 
geselecteerd. Deze selectie zal worden uitgevoerd door het WMP 
i.s.m. RIVM op basis van bestaande studies naar bedrijfsafval
stoffen. 

0 Het totale klantenbestand van Van Gansewinkel zal worden geïnven
tariseerd en beschreven op aard en omvang van het bedrijf. Dit 
houdt in dat voor iedere klant aangegeven zal worden: aard van 
het bedrijf (= 4-cijferige SBI-code) en omvang van het bedrijf 
(aantal werknemers, ingedeeld in klassen). 
Voor de bedrijven behorende tot de geselecteerde bedrijfsklassen 
zal de jaarlijks opgevoerde hoeveelheid afvalstoffen in m3 worden 
opgegeven alsmede het containersysteem dat daarvoor wordt toege
past. 

o Voor de geselecteerde bedrijfsklassen zal binnen het klantenbe
stand van Van Gansewinkel een aselecte steekproef van voldoende 
omvang per bedrijfsklasse worden opgesteld. Er zullen maximaal 
100 bedrijven worden geselecteerd. 

Analyse huidige situatie 
0 Opstellen enquête naar reeds bestaand hergebruik bij de in het 

onderzoek betrokken bedrijven. Deze enquête kan tevens dienen ter 
aankondiging van het onderzoek. 

0 Analyse hoeveelheden en samenstelling. Van de geselecteerde 
bedrijven zal het afval worden ingezameld en naar een sor
teerhal worden gebracht om te worden gewogen en geanalyseerd. 
Van bedrijven met rolcontainers wordt het afval per bedrijfs
klasse ingezameld en naar de sorteerhal gebracht. Voor be
drijven met afzetcontainers .worden de volle containers naar de 
sorteerhal i.p.v. naar de stortplaats gebracht. 
Per bedrijfsklasse wordt het afval gewogen, zoveel mogelijk 
ontdaan van het organische materiaal en de droge restfractie 
ter beoordeling voorgelegd aan deskundigen uit de recuperatie
branche. 
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o Bedrijfsbezoeken. De geselecteerde bedrijven zullen door een 
medewerker van WMP (eventueel vergezeld door iemand van Van 
Gansewinkel} worden bezocht. In dit bezoek wordt, aan de hand van 
de reeds verkregen informatie, de huidige afvalsituatie doorge
licht en worden de mogelijkheden voor gescheiden inzameling c.q. 
hergebruik besproken. 

0 Beoordeling mogelijkheden tot gescheiden inzameling en/of sorte
ring achteraf. Opstellen deelrapport. 

Gescheiden inzameling bij de bron 

o Op grond van de resultaten uit voorgaan de analyse zal een 
selectie van ! 120 bedrijven gemaakt worden uit het klanten
bestand. Deze klanten zullen benaderd worden om één of meer extra 
containers te plaatsen; dit zullen in de meeste gevallen rolcon
tainers zijn. Er worden inzamelroutes gepland voor componenten 
papier, karton en kunststoffen. 

0 Het rijden van de gescheiden inzamelroutes. De ingezamelde 
componenten worden in eerste instantie via de sorteerhal, waar 
controle op de samenstelling plaatsvindt, naar de recuperatie
handel gebracht. Inventarisatie hoeveelheden per bedrijfsklasse. 

0 Onderzoek en rapportage. Aspecten die onderzocht moeten worden 
zijn: 
a. organisatie en wijze van inzameling, kosten zowel bij de 

afvalproducent als bij de inzamelaar, 
b. eventuele belemmeringen, uitgesplitst naar bedrijfsklasse, 
c. afzetmogelijkheden van de componenten. 

Sortering van geselecteerd afval 

0 Op grond van de resultaten zal een selectie gemaakt worden van 
klanten waarvan het afval voor nasortering in aanmerking komt. 
Indien nodig zal de klant gevraagd worden om nat en droog afval 
te scheiden. Er worden speciale inzamelroutes gepland voor het 
gemengde droge afval. 

0 Het rijden van de inzamelroute voor gemengd droog afval. Door 
middel van handsortering worden papier, karton en kunststoffen 
gescheiden. Inventarisatie van de hoeveelheden per bedrijfs
klasse. 

0 Onderzoek en rapportage. De volgende aspecten zullen onderzocht 
worden: 
a. Aan welke voorwaarden moet het gemengde "droge" afval voldoen, 
b. Welke sorteermethodieken-/technieken zijn geschikt. 
c. Onderzoek naar de afzetmogelijkheden van de terug te winnen 

kunststoffenfrac tie. 
d. Kosten en baten analyse. 
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Beschrijving van de deelnemende KHT-THE-Vakgroepen en van de pro
jectorganisatie. 

Deelnemende Vakgroep 

Voor de KHT: 
Vakgroep Marketing en Marktonderzoek (Faculteit Economsiche Weten
schappen) 
Vakgroep Economische Psychologie (Subfaculteit Psychologie) 
Vakgroep Staats- en Administratiefrecht (Juridische Faculteit) 
Vakgroep Regionale Economie (Faculteit Economische Wetenschappen) 
Voor de THE: 
Vakgroep Bestuurlijke Informatiesystemen en Automatisering (Afdeling der 
Bedrijfskunde) 
Vakgroep Bedrijfseconomie (Afdeling Bedrijfskunde) 
(Sub)Vakgroep Materiaalkunde (Afdeling Bouwkunde) 
Vakgroep Urbanistiek en Ruimtelijke Ordening (Afdeling Bouwkunde) 
Vakgroep Fysische Technologie (Afdeling Scheikundige Technologie) 

Projectorganisatie 

Ten behoeve van dit project ZlJn ingesteld: 
A. Contactgroep Provincie 

drs. P. Gerlach 
ing. H.M.J. Eernelmans 
ing. L.L. Elsjan of Wipper 
drs. A. Los 
prof. ir. M. Tels 

dr. Th.M.M. Verhallen 

B. Project Management 
prof.ir. M. Tels 
dr. Th.M.M. Verhallen 

(vergaderfrequentie 4 x per jaar) 
(Samenwerkingsorgaan KHT-THE) 
(Provincie) 
(Provincie) 
(Provincie) 
(Technische Hogeschool Eindhoven) 
hoofdprojectleider 

(Katholieke Hogeschool Tilburg) 
hoofdprojectleider 

(vergaderfrequentie 4 x per jaar) 
(voorzitter; plv. dr.ir. M.M.G. Senden) 
(voorzitter) 

De Wetenschappelijke Adviesgroep wordt verder per deelonderzoek 
bemand met de betrokken proj eetgroep en wordt voorgezeten door de 
voorzitter afkomstig uit de hogeschool waaronder de betrokken vak
groepsbeleiders ressorteren. 
Tenminste tweemaal per jaar komen alle projectleiders bijeen in ple
naire vergadering, o.l.v. de hoofdprojectleiders. 

C. Onderzoeksgroepen (vergaderfrequentie 6 x per jaar) 
Per deelonderzoek is een projectgroep samengesteld, onder leiding van 
een projectleider. De volgende projectgroepen zijn ingesteld. 

1. Projectgroep Afzetmarkten 
prof.dr. H.W.C. van der Hart (projectleider) 

2. Projectgroep Gescheiden Inzameling 
dr. Th.M.M. Verhallen (projectleider) 
drs. R.G.M. Pieters 
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3. Projectgroep Pyrolyse Compostering, Zware metalen, Mechanische 
scheidingstechnieken en Anaerobe Gisting 
dr.ir. M.M.G. Senden (projectleider) 
ir. S.P.P. Ottengraf 
drs. G.R.E.M. van Roosmalen 

4. Projectgroep Planologische Aspecten 
D. Veldhorst arch. H.B.O. (projectleider) 
ir. J.T.C. Wessels 

5. Projectgroep Gegevensverzameling/Informatiesysteem Afvalstoffen 
ir. B. van Weenen (projectleider) 
A. Bieze 
ir. H.J. Pels 

6. Projectgroep Marketing 
drs. H.P. Coenders (projectleider) 
drs. F.J.A.M. Hoes 

7. Projectgroep Bouw- en sloopafval 
dr. H.W.C. v.d. Hart (projectleider) 
ir. L.N. ten Hoope 

8. Projectgroep Juridische Aspecten 
mevr.mr. G. Overkleeft-Verburg (projectleider) 

9. Projectgroep Zuiveringsslib 
dr.ir. A.H.M. Verkooyen (projectleider) 
drs. H.P. Coenders 

lD.Projectgroep Bedrijfsafvalstoffen 
ir. B. van Weenen 
A. Bieze (projectleider) 
drs. F. Hartveld 

D. Staf- en Secretariaatsgroep (coördinatiegroep) 
A. Bieze 
ir. B. van Weenen 

belast met: 
- secretariaatsvoering van stuurgroep en wetenschappelijke advies

groep 
- stafwerkzaamheden (w.o. coördinatie-voortgangscontrole rappor-

tage) 
- uitvoering projecten gegevensverzameling en bedrijfsafvalstoffen 

In appendix a wordt nader ingegaan op de project-organisatie middels een 
organigram met toelichting. 
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Appendix a. 

ORGANIGRAM VAN DE ORGANISATIE VAN HET PROJECT WASTE MANAGEMENT 

STRUCTUUR 

COLLEGE VAN GS 
~: = = ~ 

CONTACTGROEP 
PROVINCIE 

i 
PROJECT 
MANAGEMENT 

ONDERZOEKSGROEPEN I 
m m m etc. 

Toelichting 

"1 

AMBTELIJK OVERLEG 
MET DE GEWESTEN 

STAF- EN SECRETARIAATSGROEP I 

Door het Rijk gesubsidieerde projecten hebben eigen begeleidings
groep. Door afvaardiging daarin van de juiste vertegenwoordiging 
wordt informatie-uitwisseling veilig gesteld. 

Tussen de ambtelijke overleggroep regio's en de contactgroep wordt 
de informatie-uitwisseling door de provincie verzorgd. 


