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1. INI.EIDING 

Doelstelling van de orrlerzoeksopdracht van de Gemeente Tilburg vo:rmt 
het verkrijgen van een overzicht van het totaal aan mogelijke inzame
lingssb:ucturen voor KCA ten behoeve van de besluitvorming ter zake 
voor de Gemeente. Zoals beken:i functioneert in ons larrl thans al een 
groot aantal inzamelingssysternen met veelal zeer uiteenlopende uit
voeringsvarianten. :Een tweetal studies is inmiddels verschenen, waarin 
getracht wordt een evaluatie op te stellen van de effectiviteit van 
verschillerrle inzamelingsstructuren (KU NijmecJen/1987, Tauw Infra 
Consult/1988). 

In deze evaluatiestudies wordt uitgegaan van een systematiek om de 
diverse inzamelingsmodellen te rangschikken naar belangrijke kernnerken 
zoals haaljbrengrnethoden, centraal/decentraal etc. Ons inziens zijn de 
ontwikkelde indelingssystemen nog oiwolledig uitgewerkt naar de te 
orrlerscheiden kenmerken zodat vaak alleen de meest voorkomende inzame-
1 ingsrnethoden aarrlacht krijgen. In het volgerrle hoofdstuk zal een 
volledig indelingssysteem worden uitgewerkt. 
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2. KENMERKEN VAN EEN VOLIEDIG INDELINGSSYSTEEM 

De opzet van een volledig indelingssysteem vereist dat rekening wordt 
gehouden met de volgende kenrrerken: 

a. De bron en de samenstelling van het KCA: waar komt het vandaan en 
waru:uit bestaat het? 
Dit is een gegeven situatie die alleen met preventie-beleid te 
beïnvloeden is. 

b. Het bewaanniddel, de wijze van inzamelen en afvoeren van het KCA. 
Hier zijn keuzes mogelijk, die gedeeltelijk bepaald worden door 
- bron en samenstelling van het KCA 
- kosten en rendement van de KCA-inzameling/afvoer 

In het navolgende worden deze kernnerken nader uitgewerkt. 

2 .1. Kernnerken van de herkomst c. g. ontstaansbronnen met betrekking tot 
klein chemisch afval 

Ten eerste valt daart>ij een onderscheid te maken tussen KCA afkomstig 
van huishoudens en het bedrijfs-KCA. Binnen deze hoofdcategoriën is een 
verdere detaillering aan te brengen zoals type huishouding (één/twee 
persoons huishoudens, gezinnen, e.d.) , landelijk/stedelijk gebied, 
hoogbouw/laagbouw e.d. Voor het bedrijfs-KCA is met name een verdere 
indeling naar branches mogelijk (garages, drukkerijen, e.d.). 

De mate van detaillering van de herkomstbronnen kan bepalend zijn voor 
het te kiezen inzarnelingssysteem. Aan de ene kant staat daart>ij een 
inzarnelingssysteem dat zich integraal richt op het totaal van herkomst
bronnen zonder onderscheid naar huishoudelijk- en bedrijfs-KCA. Het 
andere uiterste zou een zeer gedifferentieerde inzarnelingsstructuur 
betekenen gericht op verschillende typen herkorn.sthronnen. Bijvoorbeeld 
twee inzarnelingsmethoden voor het huishoudelijk KCA (haalsysteem voor 
het landelijk gebied en brengsysteem voor het stedelijk gebied met 
behulp van wijkdepots) en diverse branchegerichte inzarnelingsstructuren 
voor het bedrijfs-KCA. Schematisch kan dit als volgt worden weergege
ven. 

toe at ie 

stedelijk 

1-2 personen gezinnen laagbouw hoogbouw 
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2. 2. Kernnerken met betrekking tot de samenstelling C en hoeveelheden) 
KCA 

Enerzijds kan met name voor de samenstelling gerefereerd worden aan de 
herkomst van het KCA. In dit verband speelt in het bijzorrler het orrler
scheid naar huishoudelijk en bedrijfs-KCA (zie ad a) een rol. Voor het 
huishoudelijk KCA is verder een mogelijkheid om een koppeling te maken 
met het soort activiteiten binnen een huishouden waarbij KCA kan vrij
komen (hobby's zoals fotograferen, orrlerhoud van de auto etc.) 

Anderzijds kan het vrijkomende KCA getypeerd worden naar aanwezige 
componenten, waarbij in veel gevallen een relatie zal bestaan met de 
soort herkomstbron en het type activiteiten daarbinnen. OOk hier geldt 
dat een verdere differentiëring naar aard van het vrijkomerrle KCA een 
differentiatie van inzamelingsmethoden kan inhouden. Aan de ene kant 
kan het inzamelingssysteem gericht zijn op het totale KCA-aanbod, 
ongeacht de samenstelling, met als arrlere uiterste een verzameling van 
methoden ieder gericht op specifieke componenten zoals batterijen, 
afgewerkte olie, verfrestanten, schoornnaakmiddelen, geneesmiddelen, 
etc. Schematisch kan dit als volgt worden weerge:Jeven. 

Sa111enstel l ing 

Hut shoudens 

activiteiten 

diverse 
componenten 

Bedrijven 

soort 

diverse 
componenten 

2. 3. Kernnerken van het bewaanniddel voor KCA bij de herkomstbron 

Primair kan hierbij orrlerscheid gemaakt worden tussen het wel of niet 
ter beschikking stellen van specifieke bewaanniddelen voor (eventueel 
diverse componenten van) het KCA. Bij het gebruik van bewaanniddelen 
kan gedacht worden aan milieuboxen, plastic zakken, etc. 
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Met betrekking tot het inzamelingsgebeuren :mi.rrler relevante kernnerken 
bij het ter beschikking stellen van bewaarmiddelen zijn onder andere 
eigendomsrechten (bijvoo:rbeeld met betrekking tot de milieubox), één
malige verpakkingsmiddelen, en dergelijke. nti.delijk is dat ook hier 
een samenhang bestaat tussen de noodzaak tot het gebruik van bewaar
middelen, de kemnerken geschetst onder 2 .1. en 2. 2. en de aansluiting 
op het inzamelingssysteem (zie 2.4.). Schematisch kan dit als volgt 
worden weergegeven. 

Bewaarmiddel 

hui shoudens bedr i jven 

mandje pl as t ic zak mi ni · cont a iner 

2.4. Kernnerken van het aanbiedings- c.q. inzamelingssysteem 

Als meest kemnerkende van het inzamelingssysteem wordt veelal het 
onderscheid gehanteerd tussen haal- en brengrnethcxien. Opgemerkt wordt 
dat met name een differentiatie in herkomstbronnen aanleiding kan geven 
tot een gedifferentieerd inzamelingsmodel waamij voor combinaties van 
haal- en brengmethcxien (bijvoo:rbeeld een haalsysteem voor KCA van 
huishoudens en een brengsysteem voor bedrijfs-KCA) gekozen kan worden. 
Ter vereenvoudiging van het overzicht worden eerst de belangrijkste 
kemnerken van de beide mogelijkheden (halen versus brengen) 
afzonderlijk besproken. 

Ten aanzien van brenqsysternen zijn de kernnerken de volgende: 
* mate van centralisatie/decentralisatie; 
* vaste versus mobiele inzamelingspunten; 
* beheer door overtleidjbedrijfsleven (met name detailhandel); 
*mate van integratie met de nonnale afvalinzameling (bijvoorbeeld 

in combinatie met grof huisvuilstandplaatsen, batterijbakjes aan 
glas-/papiercontai.ners etc.); 

* frequentie van inzameling (bij mobiele inzamelingspunten en/of 
openinJstijden van depots) • 

Een aantal kemnerken zoals hierboven beschreven hangt veelal direct 
samen, waamij in de praktijk de meest voorkomende uitvoerings
varianten - of combinaties van - de volgende zijn: 

* (gemeentelijk) depot; 
* wijk- en of hulpdepots; 
*mobiel depot (chemocar); 
* detailhandel. 
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Bij het systeem van inzameling met behulp van mobiele depots 
(chemocar) wordt ook wel gesproken van near-by brengsystemen. 
Afhankelijk van de dichtheid van het stand-/verl:>lijfplaats-netwerk 
(markten, winkelcentra, wijken) kan deze methode aangemerkt worden als 
een soort overgangsvorm tussen breng- en haalsysteem. 

Bij het strikte haalsvsteem is sprake van huis-aan-huisinzameling. 
Belangrijkste kemnerken zijn daarbij : 

* de inzamelende organisatie (particuliere/gemeentelijke reinigings
dienst, 'milieuboeren') ; 

* mate van integratie met de nornale huisvuil- c.q. grof huisvuil
inzameling enjof specifieke gescheiden inzamelingsvo:rmen gericht 
op glas, papier, GFT, etc.); 

* frequentie van de inzameling. 

De meest voorkomerrle uitvoeringsvarianten van de haallllethoden ziJn: 
* afgifte aan de vuilniswagen gelijktijdig met de nonnale afval

inzameling; 
* inzameling in combinatie met milieuboerprojecten veelal gelijk

tijdig met de inzameling van andere corrponenten; 
* inzameling door of namens de gemeentelijke reinigingsdienst op 

afroep. 

Schematisch kan dit als volgt worden weergegeven. 

r--- -b~;~~~~ - · r 
_ :::i= _ ____________ _ 

decent raal 

~-----''--- --- --------

beheer 

bedrijfsleven 

ge ï ntegreerd in 

afvalinzameling 

niet gel.ntegreerd in 

afvalinzameling 

detailhandel grof huisvuil batterijen- bat te- mobiel depot hul p/wi jkdepot 

standplaats bakje aan rijen 

container via 

schol en 

frequentie/opening 
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rec.ye l ·i ng 

2.5. Kernnerken van de afvoer, verwerking/verwijdering van KCA 

De belangrijke kernnerken van het systeem van afvoer, eventueel 
tussenopslag, verwerking en verwijdering van het ingezamelde klein 
chemisch afval hebben betrekking op: 

* rechtstreekse afvoer naar verwerkers of afvoer via regionale/
provinciale de:pots; 

*verwijderen door middel van gecontroleerd storten, vemrarrlen en 
dergelijke versus hergebruik (bijvoorbeeld fotochemicaliën, 
afgewerkte olie en dergelijke). 

Schematisch kan dit als volgt worden weergegeven. 

dt reet neer 
verwerker 

2.6. Het volledige indelingssysteem 

Afvoer 

verbru)(jen 

vla depots 

naar verwerker 

Zoals eerder opgemerkt geven de kernnerken birmen elk der te onderschei
den fasen van de totale verwijderingsketen van KCA (ontstaan, bewaren, 
aanbieden/inzamelen, afvoer, eventueel tussenopslag, verwerken c.q. 
verwijderen) aanleiding voor een zeer uitgebreide verzameling van 
mogelijke systemen. Door de onderlinge samenhang tussen de elementen, 
zoals onderscheid naar herkomstbron, bewaarmiddel, inzamelingsmethode 
en dergelijke, zal daarentegen slechts een aantal modellen logisch 
en/of zinvol zijn. Bij de totale afweging van het inzamelingssysteem 
dient gelet te worden op aspecten als: 

* mate van acceptatie van de inzameling door de diverse doelgroepen 
(huishoudens, bedrijven, bedrij fsbranches) ; 

* noodzaak en omvang van voorlichtingsactiviteiten; 
* kosten van het totale inzamelingssysteem (inclusief bewaannidde

len, voorlichting, verwerking etc.); 
* noodzakelijke bestuurlijke en organisatorische inspanningen en 

aanpassingen (onder andere relatie met de reguliere afvalinzame
ling); 

* juridische - en veiligheidsaspecten (vervoerswetgeving, vergunnin
gen, etc.); 
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* effectiviteit en effiency van de totale inzarnelingsstruktuur 
(i.n]ezarnelde hoeveelheden versus potentiële aanbod, kos
ten;batenverhouding inclusief indirecte baten in de sf eer van ver
mindering milieubelasting en eventueel hergebnrlk); 

* flexibiliteit van de inzarnelingsstructuur, bijvoorbeeld prioritei
ten binnen de KCA inzarneli.n] met betrekkirq tot specifieke C0111-

ponenten, technische ontwikkelingen in de vei:werking van KCA, 
relaties met gescheiden inzarnelingssystemen voor huishoudelijk- en 
bed.rij fsafval. 

Bovenstaarrl irrleli.n]ssysteem wordt op de volgerrle bladzijde schematisch 
samengevat. 
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Toelichting op het schema: 

Het soort huishoudens. 
De aanwezigheid van relatief veel kleine huishoudens (1-2 persoons) en 
buitenshuis werkenden bemoeilijkt de bereikbaarheid van deze huis
houdens en maakt de inzameling op werkdagen met behulp van vuilnis
wagen, milieuboer of chemokar minder effectief. 

I.ocatie/bebouwingstype. 
Huishoudens die gevestigd zijn in grote gemeentes met hoogbouwwoningen 
betekenen een beperking van de toepassingsmogelijkheden van de mobiele 
haal- en brengsystemen (vuilniswagen, milieuboer en chemokar); deze 
zijn beter geschikt voor laagbouwwoningen 'aan de straat'. 
Ook ontbreekt het in grote gemeentes dikwijls aan goed herkenbare 
plaatsen voor een mobiel depot. Daarentegen vonnt de hoge winkeldicht
heid in grote gemeentes een goede mogelijkheid voor KCA-inzameling via 
de detailhandel. De inzamelmogelijkheden voor KCA uit huishoudens die 
landelijk gesitueerd zijn worden hier niet verder besproken. 

Bron: bedrijven. 

Diverse branches worden gekenmerkt door klein chemisch afval. Voor
beelden zijn schildersbedrijven, garages en chemische wasserijen. F.en 
meer volledig overzicht van branches is opgenomen in bijlage (zie 
bijlage 1). In eerste instantie dient de aandacht uit te gaan naar de 
zogenaanrle prioritaire bedrijven. 

KCA-samenstelling huishoodens. 

De belangrijkste componenten van KCA uit huishoudens ziJn afgewerkte 
olie, batterijen, medicijnen en verfafval (zie bijlage 2). 
Volgens de Stichting Natuur en Milieu komt daar ook nog ontwikkelaar, 
stopbad en f'ixeer bij. Dit betekent dat via een effectieve component
gerichte inzameling, bijvoorbeeld via de detailhandel, een groot deel 
van het KCA uit huishoudens gescheiden afgevoerd kan worden. 

KCA-saneistelling bedrij fsa:fval. 

De componenten van het bedrijfs-KCA volgen uit de branche-activiteiten. 
Zie hi~oor ook bijlage 1. 

Bewaann:iàiel. 

Het wel of niet aanbieden van een bewaarmiddel voor KCA aan huishoudens 
enjof bedrijven is van invloed op de respons: met een bewaanniddel 
wordt aan de bron de mogelijkheid geboden het KCA apart te houden van 
de rest van het afval op het weggooi-moment zelf. F.en ander functioneel 
aspect van een bewaarmiddel betreft de mogelijkheid het KCA op (kin
der)veilige wijze te bewaren. Tevens kan aan het bewaarmiddel de infor
matie gekoppeld worden wat er allemaal orrler KCA valt. 
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Naast functionele aspecten is er ook een psycholcXJisch aspect dat de 
respons vergroot; door het uitreiken van een bewaanniddel laat de 
inzamelaar zien dat het om een serieuze zaak gaat (waarom anders al 
die rroeite?). Dit effect is groter naannate het inzamelmiddel duur
zamer is. Uiteraard. staan daar de kosten tegenover: hoe duurzamer het 
inzamelll\iddel, hoe groter de investeringskosten. Er is nog geen res
pons-vergelijking mogelijk tussen de verschillende bewaanniddelen daar 
het nog aan orrlerzoekgegevens ontbreekt. De ontwikkeling van bewaar
middelen zoals speciale KCA-boxen is nog in volle gang; het marktaanbod 
is nog niet uitgekristalliseerd. 

Brengen. 
Naar schatting 90% van de Nederlarrlse gemeenten beschikt over een 
gemeentelijk depot voor KCA. Inzameling van probleem.stof fen uitsluiterrl 
naar gemeentelijke depots leidt tot een kleine respons. Vaak liggen de 
depots niet centraal en is de openstelling beperkt. Hulpdepots zijn dan 
vooral geschikt in woonwijken die te ver verwijderd liggen van het 
gemeentelijk depot. Hoe dichter bij de bewoners het hulpdepot ligt, hoe 
hoger de respons. Ook mobiele depots zijn hier mogelijk: standplaatsen 
en tijden kunnen naar wens worden bepaald en afgestenrl op de plaat
selijke situatie. 

Onrlat hulp- en mobiele depots niet zijn geïntegreerd in de bestaarrle 
afvalinzameling zijn de kosten hiei:van hoger in vergelijking met in
zameling die gekoppeld is aan bestaarrle brengsystemen zoals de grof 
huisvuil standplaats en het batterijenbakje aan de glas of papiercon
tainer. Ook het inschakelen van de schooljeugd bij de inzameling van 
batterijen, zoals nu in Tilburg gebeurt, zal minder kosten met zich 
meebrengen dan niet-geïntegreerde inzamelsystemen. 

In feite is dit vergelijkbaar met het inschakelen van de detailhan
delaren die de inzameling kunnen verzo:rgen van producten die ze zelf 
verkopen. Een bijkomend voordeel is dat de detailharrlelaar over de 
nodige kennis beschikt hetgeen de veiligheid ten goede komt. 

Inzameling via de detailharrlel is in steden met veel hoogbouw een goed 
alternatief voor haalsystemen met vuilniswagen, milieuboer etc. 

Halen 
Het grote voordeel van haalrnethoden is dat de probleemstoffen aan huis 
worden opgehaald wat ongetwijfeld de hoogste respons oplevert. Naast de 
hoge kosten in vergelijking met een brengsysteem is ook een nadeel dat 
het rendement van deze huis-aan-huis-inzamel.methodiek in stedelijk 
gebied met hoogbouw laag is. 

Ook bestaat de kans dat mensen die hun KCA af willen geven dit bij het 
huisvuil aan de straatrand te zetten. Dit levert gevaar op in verl::>and 
met spelende kirrleren, huisdieren en mogelijk vandalisme. 
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3. DE KOSTEN VAN KCA-INZAMELINGSSYSTEMEN. 

Op basis van de landelijke cijfers is het niet mogelijk een betrouwbaar 
rendementsplaatje te maken. Gegevens over de kosten van inzarnelings
systemen en de invloed van de respons op de totale kosten voor de 
verschillende systemen zijn daal:Voor niet volledig enjof niet in vol
doende mate voortlanden. Op grond van de beschikbare cijfers kan alleen 
een niwe indicatie gegeven worden van de variatie in de kosten per kilo 
ingezamelde KCA (met betrekking tot inzameling én vei:werking) voor de 
verschillende inzamelsystemen: 

Vaste depots Fl. 2,50 - 3,50 
Mobiele depots Fl. 2,44 - 8,60 
Detailhandel Fl. 2,65 - 6,90 
Scholenjakties ? 
Ophalen Fl. 5,00 
niet geïntegreerd 
Op af roep Fl. 1,35 

Uit dit overzicht blijkt dat de kosten per inzarnelssysteem nogal kunnen 
variëren. Dit wordt veroorzaakt door de mate van respons. De respons is 
voornamelijk afhankelijk van: 

* de depot.dichtheid; 
* de inzameling in een plattelandsgemeente of in de stad; 
* de inzameling via een haal- of een brengsysteem; 
* de voorlichting. 

Bij de genoenrle bedragen is niet te achtemalen welke inspanningen z1Jn 
verricht om de respons te optimaliseren. Vandaar dat ook weinig waarde 
gehecht kan worden aan genoenrle bedragen. 
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4. 'IOEPA5SING VAN HEI' INDELINGSSYSTEEM IN TIIHJRG. 

De vraag die beantwoord dient te worden is: hoe is de huidige KCA.
inzamel.structuur, gelet op het rerrlement voor het milieu, eventueel te 
vert:>eteren? 

De huidige stuktuur kan als volgt worden samengevat. 
Voor huishoudens bestaat de struktuur uit: 

- het centrale gemeentedepot 
- IOObiele depots op de diverse markten 
- batterijen-inzamelactie van de scholen 

Bedrijven kunnen eveneens kleine hoeveelheden KCA naar het gemeente
depot brengen. Voor grotere hoeveelheden worden zij doorverwezen naar 
particuliere inzamel/verwerkingsbedrijven. 

Toepassing van het in hoofdstuk 2 beschreven indelingssysteem op de 
Til.bmgse situatie leidt tot de volgerrle suggesties t.a.v. mogelijke 
vert:>eteringen van de huidige inzamelstruktuur. 

1. In vei:barrl met de hoogbouwsituaties in de gemeente en de geringe 
bereikbaarheid van de kleine, werkerrle huishoudens is het niet 
zinvol het bestaande inzamelsysteem aan te vullen met een huis-aan
huis-inzameling via de huisvuilwagen of de milieuboer. Wel een 
mogelijkheid is het op afroep ophalen van KCA, onrlat er dan af
spraken genaakt worden met betrekking tot het tijdstip van ophalen. 

2. De brengsyst:.eman kunnen als volgt geperfectioneerd worden. 
F.en aanvulling op het mobiele depotsysteem kan bestaan uit het in
voeren van periodieke chernokarstarrlplaatsen buiten werktijden ( 's
avorrls) zodat hie:nnee de overdag nneilijk bereikbare huishoudens 
meer gelegenheid krijgen tot afgifte van KCA. 
F.en aanvulling op de reeds bestaande component-gerichte inzameling 
van batterijen via acties op scholen kan bestaan uit componentge
richte inzameling via de detailhandel met betrekking tot overige 
componenten zoals afgewerkte olie, verf, medicamenten en fotoche
micaliën. Gezien de winkeldichtheid in een grote gemeente als 
Tilburg is dit een goed alternatief voor huis-aan-huis-inzameling 
van KCA. 
Ook bij de inzameling van witgoed (koelkasten en vriezers) kan de 
detail.hamel een rol spelen, als aanvulling op de witgoed-inzameling 
door de stadsreiniging via het qilalen van grof huisvuil. 

3. Het beschikbaar stellen van een inzamel.middel zal zeker een 
responsveihogerrle invloed hebben. Hiert>ij moet rekening worden 
gehouden met het genak waannee het vervoerd kan worden naar bij
voolDeel.d de detailhandel of een IOObiel depot. F.en voolDeeld hiervan 
is een papieren zak die bedrukt is met infonnatie over de inzame
ling. 

4. Voor het KCA afkomstig van bedrijven bestaat tot nu toe een beperkte 
afgifte-/inzamelrnogelijkheid. Hierdoor bestaat het gevaar dat toch 
grote hoeveelheden KCA op een ongecontroleerde wij ze worden 
afgevoerd. 
F.en mogelijkheid om meer bedrijfs-KCA in te zamelen kan bestaan uit 
een periodiek haalsysteem bij prioritaire bedrijven met daarnaast 
het halen op afroep voor de overige bedrijven, eventueel gecombi
neerd met het afroepsysteem voor huishoudelijk KCA. 
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Voordat er nu concrete aanbevelingen gedaan kunnen worden is een 
orxierzoek uitgevoerd naar het functioneren van het huidige inzamel
systeem. Dit orxierzoek wordt in het volgerrle hoofdstuk kort beschreven. 
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5. AANVULIEND ONDERZOEK KCA INZAMEIBI'RUK'I. 

Uit hoofdstuk 3. blijkt dat het niet nx:>gelijk is een betrouwbaar in
zicht te verkrijgen in het bedrijfseconanisch remeinent van de ver
schillerrle inzarnelsysterren. 

Teneirxie een optimale respons en een zo gunstig nx:>gelijk bedrijfsecono
misch rerrleinent te bereiken is een aanvullerrl orderzoek verricht be
trefferrle de huidige inzarnelstruktuur in Tilburg. 
In het volgerrle wordt dit onderzoek kort besproken. Op basis van de 
onderzoekgegevens wordt vervolgens een versterkin;J/uitbreiding van de 
inzarnelstruktuur voorgesteld. 
Het onderzoek betreft een evaluatie van de huidige KCA-inzarnelstruktuur 
in de gemeente Tilburg. 

De vraagstellin;J was als volgt gefo:rmuleerd: 
1. Is de Tilburgse bevolkin;J voldoende bekend met de nx:>gelijkheid om 

KCA (probleemstoffen) in te leveren op de daal:voor bestenrle plaat
sen? 

2. In welke mate maakt de bevolkin;J gebruik van de nx:>gelijkheid om KCA 
bij het centrale of rrobiele depot in te leveren? 

3. Wat is het bereik van het huidige inzamelsysteem op de weekmarkten 
in rombinatie met het centrale depot? 

In totaal zijn 297 inwoners van Tilburg geënquêteerd. In bijlage 3 
wordt meer gedetailleerde info:nnatie over de orderzoekopzet gepresen
teerd alsmede de resultaten, konklusies en aanbevelin;Jen van het onder
zoek. 
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6. AANBEVELINGEN VOOR DE KCA-INZAMELING IN TIIHJRG 

De orrlerzoekresul taten geven aanleiding tot het aanbevelen van de 
volgerrle maatregelen: 
1. Het beter benutten van de bestaarrle inzamelstruktuur middels de 

voorlichting; het betreft hier het vert>eteren van de kennis van 
zCMel probleemstoffen als van de diverse inleverplaatsen. 

2. Het uitbreiden van de bestaarrle inzamelstruktuur door het plaatsen 
van het rrobiele depot bij kringloopparkjes en winkelcentra, o.a. 
buiten de markttijden. 

3. Het verspreiden van een inzamelmiddel. 

Het belangrijkste effekt van bovenstaarrle maatregelen zal een ve.1'.hoging 
zijn van de respons met betrekking tot het inleveren van probleemstof
fen uit huishoudens, met name betrefferrle de diversiteit van de aange
boden stoffen. Het verdient aanbeveling deze versterking op korte 
tennijn door te voeren. 
Tegelijkertijd kan als aanvulling op bovenstaarrle versterking de de
tai.1.harrlel ingeschakeld worden bij de inzameling van KCA. De voo:rberei
dingen hiei:voor kunnen in de eerste helft van 1990 aanvangen, zodat in 
de tweede helft van 1990 de eerste componenten via de detailharrlel 
ingezameld kunnen worden. 
Ten slotte kan, ter verdere optimalisering en afhankelijk van de eva
luatie van het totale systeem, in 1991 de invoering van een haalsysteem 
doorgevoerd worden, eventueel gekoppeld aan de dan ingevoerde GFT 
inzamelstruktuur. Met haalsysteem wordt bedoeld een inzamelsysteem 
waarl>ij door middel van de chell'K)kar een aantal keren per jaar de inwo
ners van een straat de gelegenheid krijgen de probleemstoffen dicht bij 
huis af te geven. 
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BIJLAGE I 

3.6 Selectief inzamelen 

Uit de berekeningen over kosteneffectiviteit 1) blijkt dat bij een in

zameling en adequate verwijdering van bedrijfs-k.c.a. een beperking tot 

een aantal afvalstromen zinvol kan zijn. Het gaat daarbij in elk geval 

om ama1gaam, thermometers, verf, zuren en logen en afvalolie. Accu's 

zijn niet in deze selectie opgenomen omdat naar verwachting binnen en

kele jaren accu's van het gesloten type algemeen zullen worden toege

past. Op basis van deze selectie kan een voorlopige afbakening van de 

grenzen van het inzamelsysteem worden bepaald. De selectie is gemaakt 

op grond van de effecten op het milieu van de onderscheiden afvalstro

men, gemeten in kwik-equivalenten en gehalte minerale olie. 

Om praktische redenen is het zinvol deze selectie van afvalstromen te 

vertalen naar branches waar deze afvalstromen (in hoofdzaak) vrijko-

men. 

De branches die aldus kunnen w.orden aangemerkt zijn: 

* tandartspraktijken en (academische) ziekenhuizen met tandheelkundige 

afdelingen; 

* 
* 
* 

* 
* 

instellingen voor de intramurale gezondheidszorg; 

garages, autobedrijven en autosloperijen; 

oppervlaktebedekkende bedrijven zoals verfspuitinrichtigen en schil

dersbedrijven; 

galvanische en grafische bedrijven; 

bedrijven die processen hebben waar bovengenoemde afvalstromen 

vrijkomen (bijv. de spuitcabine van een meubelfabriek); 

* gemeentelijke en intergemeentelijke depots voor k.c.a. 

Het ligt overigens voor de hand dat bij het inzamelen bij bedrijven uit 

deze branches al het k.c.a. wordt ingezameld. Een strikte beperking tot 

een "top 5"- afvalstromen zou tot onnodige praktische problemen leiden, 

zowel bij de ontdoeners als voor de inzamelaar. 

Bron 1 'Wie het kleine niet eert' ... '; VROM, 1986. 
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BIJLAGE II 

Tabel 1 Hoeveelheden k.c.a. 

Type af val en bronnen 'Hoeveelheid (ton/jaar) 

'KCA totaaljHuidige !"Verdwijnend" KCA 

1 

jbestemming 

1 1 

1 
1 • Verfprodukten 

1 
- bedrijven 

1 
9.000 !riool 500 

1 
vast afval 8.500 

- particulieren 
1 

1.400 riool 200 

1 
jvast afval 1.000 

1 
overig 200 

1 
2. Houtverduurzamingsmiddelen 

- bedrijven 400 riool 100 (?) 

vast afval 5 (?) 

overig 295 (?) 

3. Drukinkt 
1 

- bedrijven 400 jvast afval 400 

1 
4. Straalgrit 

1 
- bedrijven 1 • 200 1vast afval 1.200 

1 
s. Vluchtige chloorkoolwaterstof-

fen 

- bedrijven 2.500 jriool 100 (?) 

vast af val 1. 500 

overig (?) 

- particulieren p.m. p.m. 

6. Chloorvrije oplosmiddelen 

- bedrijven 2.400 'riool 100 (?) 

1vast afval 100 (?) 

joverig 100 (?) 

- particulieren p.m. p.m. 

Bron: 'Wie het kle ine n i et eer t ... - VROM, 1986. i 
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BIJLAGE II 

Type afval en bronnen jHoeveelheid (ton/jaar) 

'KCA totaaljHuidige Verdwijnend KCA 

1 

/bestemming 

1 

1 
7. Bestrijdingsmiddelen 

1 
- bedrijven 

1 
150 ? 

- particulieren 
1 

50 jvast afval 50 

1 1 1 
8. Olie 

1 1 1 
- bedrijven (afvalolie, 90% 148.000 !riool 

1 
45.000 

water) 

overig 3.000 

- particulieren (afgewerkte 110. 000 riool/bodem 15 à 10.000 

olie) 
1 

1 
9. Boor-, snij-olie 

1 
- bedrijven 

1 
5.000 riool 2.000 

1 
1 0. Geneesmiddelen 

1 
- bedrijven: amalgaam 

1 
6,3 !riool 1 , 5 

(als kwik) 
1 

vast afval 2 

1 
overig 2,8 

medicijnen 
1 

200 1vast afval 200 

- particulieren 
1 

1. 000 (?) 1vast afval 700 (?) 

1 1 

1 1 
11 • Laboratoriumafval 

1 1 
- bedrijven 

1 
300 /riool 150 

1 
'vast afval 150 

1 
12. Batterijen 

1 
4.500 vast afval 4.000 

Accu's 
1 

(?) jvast afval (?) 

Gasontladingslampen 
1 

4.200 jvast afval 4.000 

Thermometers 
1 

10 1vast afval 10 

1 1 

18 

1 ·:-~~~ · .. 



Type afval en bronnen 

1 3. Foto, film, repro 

14. Zuur, loog, galvano 

- bedrijven 

- particulieren 

15. Emaille, keramiek 

- particulieren 

16. Asbest 

17. Cleaning-afval 

- bedrijven 

1 B. Smelt-/hard-zouten 

- bedrijven 

19. Metaalhydroxide slib 

- bedrijven 

Totalen 

!Hoeveelheid (ton/jaar) 

IKCA totaal Huidige 

bestenuning 

4.950 riool 

!vast afval 

7.000 riool 

p.m. 

p.m 

5.040 vast afval 

p.m. 

80 

1.000 vast af val 
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Verdwijnend KCA 

2. 350 

p.m. 

400 

p.m. 

p.m. 

5.040 

p.m. 

p.m. 

400 

ca. 90.000 ton 



BIJLAGE III 

Waste Management 
Onderzoek en advisering op het gebied van afval- en milieubeheer door de KUB en de TUE. 

1. Inle.i.dirg 

In opdracht van de Milieudienst van de Gemeente Tilburg heeft het 
waste Management Programma van de Katholieke Universiteit Brabant 
en de Technische Universiteit Eirrlhoven een oooerzoek. uitgevoerd 
naar de KCA-inzamelstruktuur in de Gemeente Tilburg. 
Dit oooerzoek. is een aanvulling op de Notitie Inzamelingsstruktuur 
KCA en betreft een evaluatie van de huidige KCA-inzamelstruktuur 
in de GemeeJ'l~ Tilburg. 

De vraagstelling luidt als volgt: 
1. Is de Tilburgse bevolking voldoerxle beken:i met de mogelijk

heid om KCA (probleem.stoffen) in te leveren op de daarvoor 
bestenrle plaatsen? 

2. In welke mate maakt de bevolking gebruik van de mogelijkheid 
om KCA bij het centrale of IOC>biele depot in te leveren? 

3. Wat is het bereik van het huidige inzamelsysteem op de week
markten in combinatie met het centraal depot? 

2. Methode 

:Een aantal gegevens is reeds door de Milieudienst verzameld mid
dels de chemokar op de diverse weekmarkten. Het betreft gegevens 
over het aantal aanbieders, de postcode van de aanbieders en het 
soort probleem.stoffen dat ingeleverd wordt. 
Daarnaast zijn via een enquête gegevens verzameld bij een aantal 
inwoners van Tilburg. Deze enquête bestaat uit twee verschillerxle 
lijnen: 
1. F.en telefonische enquête bij willekeurig geselecteerde in

woners van Tilburg. 120 Inwoners zijn op deze wijze geën
quêteerd. 

2. F.en irorrlelinge enquête bij bezoekers van de 7 weekmarkten. 
Het orrlerzoek. richtte zich op vrouwelijke marktbezoekers, 
gelijkelijk verdeeld over de leeftijdscategoriën "tot 30 
jaar", ''van 30 tot 50 jaar" en ''vanaf 50 jaar". Op deze wijze 
zijn 177 marktbezoek.ers geënquêteerd. 

De enquête is afgenomen op de volgerxle weekmarkten: 
dinsdagmorgen: Burgemeester van de Mortelplein 
dinsdagmiddag: Pater van de Elsenplein 
woensdagmorgen: Besterdplein 
doooerdagmorgen: westennarkt 
vrijdagmorgen: Koningsplein 
vrijdagmiddag: Wagnerplein 
zaterdagmiddag: Koningsplein 

1 
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De vragenlijst is afgenomen en werd tevens ingevuld door een 
aantal enquêtrices die middels een instruktie op de hoogte zijn 
gebracht van de relevante informatie. 
De afnameprocedure is zodanig ingericht dat de respo:rrlenten zoveel 
roc.igelijk "spontane" antwoorden geven, hetgeen de betrouwbaarheid 
van de gegevens ten goede komt. 
De gehanteerde vragenlijst is in bijlage 1 opgenomen. 
Het onderzoek heeft plaats gevo:rrlen in de periode van 3 t/m 10 
oktober 1989. 

3. Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten gepresenteerd 
die tot een beantwoording van de vraagstelling leiden. 
De verzamelde gegevens blijven daarnaast beschikbaar voor een 
eventuele secundaire analyse indien daar belangstelling voor 
bestaat. 

De resultaten zijn gebaseerd op de totale groep van respo:rrlenten 
(N=297). Indien er een verschil bestaat tussen respo:rrlenten die 
telefonisch benaderd zijn en res:po:rrlenten die op de markt benaderd 
zijn zal dit specifiek worden aangegeven. 

3.1. Weet lEll wat p:rà:>leemstoffen zijn? 

75% van de respondenten (N = 297) weet ongeveer wat er bedoeld 
wordt met 'probleemstoffen', maar heeft er geen volledig beeld 
van. Er bestaat hierin geen verschil tussen respondenten die 
telefonisch en die op de markt benaderd zijn. Vaak wordt ook 
plastic als probleernstof genoenrl, soms zelfs glas. 
Het aantal respondenten dat precies weet waar het over gaat is 
beperkt, ongeveer 8% (N=297). Van de marktbezoekers is 10% 
onbeke:rrl (N=177) met de tenn; bij de mensen die telefonisch 
benaderd zijn is dat 20% (N=120). 

3.2. wat doet lEll met p:rà:>leemstoffen? 

80% van de respondenten (N=297) zegt probleemstoffen apart te 
bewaren en in te leveren. Dit heeft echter betrekking op een klein 
deel van de in het huishouden aanwezige probleemstoffen. 

3.2.1. Welke p:rà:>leemstoffen lN'Drden inJeleverd? 

52% zegt batterijen in te leveren 
23% zegt verfresten e.d. in te leveren 
15% zegt medicijnen in te leveren 
8% zegt spuitbussen in te leveren 
7% zegt olie in te leveren. 
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3.2.2. 

3.2.3. 

Plaats van inleveren 

52% levert probleemstoffen bij de chemokar in 
13% levert medicijnen bij de apotheek in 
12% doet batterijen in het bakje van de kringloopparkjes 
14% brengt batterijen naar winkels of naar scholen. 

Naar het centraal depot, de oliebollen en de fotoharrlel wordt 
door 4% van de respondenten nog probleemstoffen gebracht 
(N=297). 

Hoe vaak lNOnft er ingeleverd? 

14% levert één keer per jaar probleemstoffen in 
18% levert twee keer per jaar probleemstoffen in 
11% levert drie keer per jaar probleemstoffen in 
36% levert vier of meer keer per jaar probleemstoffen in. 

Een aantal mensen (17%, N=297) gooit de probleemstoffen weg 
bij het gewone huisvuil. Ongeveer de helft hiervan is bekend 
met de mogelijkheid om probleemstoffen bij de chemokar in te 
leveren. 
Andere inlevennogelijkheden zoals het batterijenbakje bij het 
kringloopparkje, het centraal depot, de apotheek, de 
fotoharrlel en andere winkels zijn nagenoeg onbekend bij deze 
mensen. 

Redenen om de probleemstoffen niet in te leveren zijn: 
O het niet willen bewaren 16% (N=25) 
O te weinig om apart in te leveren 20% (N=25) 
O te ver 44% (N=25) 
O te veel moeite 80% (N=25) 

3.3. Gelegenheid 

Van alle respondenten vindt 68% (N=297) dat er voldoende 
gelegenheid is om probleemstoffen apart in te leveren; 24% vindt 
die gelegenheid onvoldoende vanwege 
'te weinig plaatsen' 50% (N=70) 
'te grote afstand' 40% (N=70) 

Redenen als 'niet vaak genoeg', 'niet 's-avonds' en 'geen 
bewaanniddel' worden praktisch niet genoertrl. 

3 
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3. 4. Info:rmatieb:ronnen 

De volgerrle bronnen leverden de respondenten infonnatie over de 
mogelijkheid om probleemstoffen apart in te leveren. 
1. De krant 42% N=297 
2. De folder van de Milieudienst 24% 
3. De Infogids van de Gemeente 14% 
4. De chemokar op de markt 13% 
5. De Tilburgse Koerier 10% 
6. Vrierrlenjkennissen 8% 
7. De sticker op de container 8% 
8. De TV 4% 
9. De plastic zak van de Milieudienst 2% 

3.5. ~ aan een haal.systeem net de c::.hem:lkar 

80% van de respondenten zegt mee te zullen werken aan een 
haalsysteem met de chemokar (N=297) • 34% wil daar niets extra's 
voor betalen. Van de respondenten die wel bereid zijn iets extra's 
te betalen vindt 
25% f 5,- per jaar acceptabel 
19% f 10,- per jaar acceptabel en 

6% f 25,-- per jaar acceptabel (N=297) 

3. 6. Bereik van het inzancl.systeem 

Ik>or het registreren van de postcode van de respondenten is het 
mogelijk te onderzoeken of er gebieden in Tilburg zijn waar 
relatief weinig kennis over probleemstoffen bestaat of waar 
relatief weinig probleemstoffen apart ingeleverd worden. 
Hoe"i/el het aantal respondenten per postcodegebied beperkt is 
(gemiddeld ongeveer 17 respondenten) kan gesteld worden dat er 
geen postcodegebieden zijn waarvan de resultaten m.b.t. kennis en 
gedrag t.a.v. probleemstoffen in grote mate afwijken van het 
algemene beeld. 

3.7. leeftijd 

Van elke respondent is ook de leeftijd genoteerd. Aanleiding 
hiervoor was de bevinding van een recent onderzoek in Nijmegen dat 
er sprake zou zijn van een leeftijdseffect bij kennis en 
inlevergedrag van probleemstoffen. 
De resultaten van dit onderzoek laten een dergelijke uitkomst niet 
zien. Het enige leeftijdsverschil dat naar voren komt is dat 
respondenten tot 30 jaar relatief minder verf apart inleveren, en 
dat respondenten vanaf 50 jaar relatief minder spuitbussen apart 
inleveren. 
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4. Corci.usies 

1. Beken:llieid met het begrip "probleemstoffen". 
Verreweg het grcx:>tste deel van de respondenten zegt te weten 
wat probleemstoffen zijn in het kader van het huishoudelijk 
afval. 
De kennis is echter vaak onvolledig en soms onjuist. 

2. Beken:llieid met de mogelijkheid probleemstoffen apart in te 
leveren. 
Maar liefst 80% van de respondenten zegt probleemstoffen 
apart in te leveren. Het beperkt zich echter tot een klein 
aantal bekende probleemstoffen, zoals bijvoorbeeld batterij-
en. 
Bovendien zegt 8% nog op de hoogte te zijn van de de 1103e
lijkheid om probleemstoffen apart in te leveren, maar doet 
dit niet, voornamelijk orrdat het teveel moeite zou kosten. 

3. De plaats waar probleemstoffen worden ingeleverd. 
ongeveer de helft van de respondenten zegt probleemstoffen 
apart in te leveren bij de chemokar. Er bestaat hierin prak
tisch geen verschil tussen de respondenten die op de markt 
benaderd zijn (55%) en respondenten die telefonisch benaderd 
zijn (48%). 
Dit beeld strookt niet met de feitelijke gegevens zoals deze 
in 1988 door de Milieudienst zijn verzameld. Deze gegevens 
wijzen op ongeveer 7000 aanbiedingen per jaar op 57000 
aansluitingen. De enquêtegegevens wijzen op minllnaal 28000 
aanbiedingen per jaar. Ongetwijfeld is hier sprake van 
sociale wenselijkheid in de beantwoording van de vragen. 
Het centraal depot en de oliebollen zijn nagenoeg onbekend. 
Mogelijkheden om batterijen in te leveren zijn iets meer 
bekend: de kringloopparkjes, winkels en via scholen. 

4. De ingeleverde probleemstoffen beperken zich grotendeels tot 
bekende probleemstoffen als verfresten, batterijen en 
spuitbussen. Dit beeld vindt men ook terug in de door de 
Milieudienst verzamelde gegevens. Door de onvolledige kennis 
die de mensen hebben van probleemstoffen worden ook niet alle 
probleemstoffen uit huishoudens ingeleverd. Het totaal van de 
ingeleverde probleemstoffen is dus slechts een deel van de 
totaal aanwezige hoeveelheid probleemstoffen. 

5. De belangrijkste infonnatiebron voor de respondenten met 
betrekking tot de mogelijkheid om probleemstoffen apart in te 
leveren is de krant, gevolgd door de folder van de 
Milieudienst. De sticker en de plastic zak hebben relatief 
zeer weinig infonnatieve waarde. 

6. Tu/eederde van de respondenten vindt dat er voldoende 
gelegenheid is om probleemstoffen apart in te leveren. De 
meeste mensen zeggen mee te zullen werken aan een 
haalsysteem, maar slechts de helft van de mensen is bereid 
daar extra voor te betalen. 
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1. Verbeteren van kennis over probleemstoffen via de voorlich
ting is noodzakelijk. De voorlichting moet zich richten op 
het oooerscheid tussen schadelijke stoffen (de probleem.stof
fen) en de 'kringloop'stoffen in het huishoudelijk afval. 
Tevens moet worden ingegaan op de diversiteit van probleem
stoffen in het huishouden en het belang van het apart in
zanel.en hiervan. 

2. De irrlnlk bestaat dat de nensen met het apart inleveren van 
één soort probleem.stof al vim.en dat zij 'hun steentje hebben 
bijgedragen' aan een beter milieu. 
De cherrokar biedt de nogelijkheid an diverse probleem.stoffen 
tegelijk in te leveren. Dit is een belangrijk voordeel in 
vergelijking met arrlere inleverplaatsen, waar vaak maar een 
soort probleem.stof afgegeven kan worden (zoals de oliebol, de 
batterijenbakjes en winkels). 
Versterking van de inzairelstructuur door uitbreiding van de 
cherrok.arst:.anJplaatsen verdient dan ook overweging. IX>or het 
creëeren van meer gelegenheid an diverse probleem.stoffen 
tegelijk in te leveren zullen ook arrlere en meer probleem
stoffen dan verf, batterijen, olie en spuitbussen worden 
ingeleverd. Ook de verspreiding van een inzamelmiddel zal 
hierop een stimulerero effect hebben. 

3. F.en aantal inleverplaatsen is relatief onbekero bij de bevol
king. Dit zijn vooral het centraal depot en de oliebollen. 
Via de voorlichting dienen deze nogelijkheden meer bekendheid 
te krijgen. 

4. Hoewel de bekendheid met probleem.stoffen vrij groot is en 
veel nensen zeggen dat ze probleemstoffen apart inleveren 
wordt dit niet door de feitelijke inzamelgegevens orrler
steun:i. 
Het stimuleren van inlevergedrag kan niet alleen iOOirect 
geschieden door uitbreiding van cheroc>karstandplaatsen of 
uitreiking van inzamelmiddelen maar ook op een directe wijze 
door bijvoo:rt>eel.d de koppeling van een loterij aan het inle
veren van probleemstoffen. 
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