
 

Notitie discussiepunten met betrekking tot het toekomstige
provinciale afvalstoffenbeleid in Noord-Brabant
Citation for published version (APA):
Weenen, van, B. (1987). Notitie discussiepunten met betrekking tot het toekomstige provinciale
afvalstoffenbeleid in Noord-Brabant. (Waste management). Technische Universiteit Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1987

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/5ebfbffc-f3bd-4f9f-972c-2f30e7164019


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

NOTITIE 

DISCUSSIEPUNTEN MET BETREKKING TOT 

HET TOEKOMSTIGE PROVINCIALE AFVAL-

STOFFENBELEID IN NOORD~BRABANT 

Ir. B. van Weenen. 

Tilburg/Eindhoven. 

augustus 1987 



Inhouasopgave 

Samenvatting 

Inleiding 

I. Scheiding aan de bron 

II. Inzameling van ae organische 
(GFT)frakties en compostering 

III.Mechanische nascheiaing en 

Pagina 

1 

6 

10 

17 

verbranding van -residu-afvalstromen 22 

IV. Storten van residuen 27 

V. Nabeschouwing 29 

Literatuuropgave 36 

Bijlagen 39 



1 

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

Samenvatting der diskussiepunten aangaande het toekomstig afval

stoffenbeleia Noord-Brabant 

Recentelijk is een notitie opgesteld door de provincie Noord

Brabant met betrekking tot ae hoofalijnen voor het tweeae provin

ciale afvalstoffenplan. 

De centrale doelstelling voor de volgende planperiode vormt een 

veraergaanae reauktie van ae hoeveelheaen nog te storten afval

stoffen. Vanuit milieu-hygiënisch oogpunt is een aktief beleid 

inzake ae zogenaarnee probleemstoffen één van ae uitgangspunten. 

Voor de te bereiken volumereduktie wordt thans gedacht aan de 

opties van scheiaing aan de bron, mechanische nascheiaing, ther

mische verwerking met energiebenutting en het gecontroleera stor

ten van niet veraer her te gebruiken resiauen. 

Ten behoeve van het besluitvormingsproces in aeze is door het 

Waste Management Programma (TUE/KUB) in ae onderhavige notitie 

een resumé van ae verschillende keuzemogelijkheaen binnen ae 

bovengenoemde opties opgestela. Het accent ligt aaarbij op ae ca

tegorie huishouaelijke afvalstoffen. Voor een aantal keuze-alter

natieven zijn, voorzover beschikbaar, gegevens vermela ten aan

zien van het volumereduktie-effekt, kosten, etc. 

Bij de bespreking van de gekozen doelstelling, beleiasopties en 

uitvoeringsalternatieven is een aantal diskussiepunten naar voren 

gekomen. 

Voor ae verdere besluitvorming woroen in het bijzonder de volgen

ae aiskussiepunten van belang geacht, gerubriceerd naar onaerwer

pen. 

Tariefstelling 

1. De invoering van anaere verwerkingsmetheden voor afval zal 

voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van ae ontwikkeling 

van ae storttarieven. 

Zijn voor de betrokken samenwerkingsgebieden schattingen op te 
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stellen van de kosten van gecontroleerd storten op bijvoor

beela een termijn van 2,5 en 10 jaar? 

In hoeverre zijn mogelijkheden in beschouwing genomen om door 

miooel van extra heffingen op het storten financiële mlodelen 

te verkrijgen voor investeringen in alternatieve verwerkings

methoden? Zo nee, wordt een dergelijk financieringsmodel ac

ceptabel geacht? 

Probleemstoffen 

2. Welke mogelijkheden zijn er bestuurlijk/organisatorisch om te 

komen tot een vergroting van het aantal inzamelpunten voor 

probleemstoffen in oe samenwerkingsgebieden? Welke (extra) 

kosten woroen daarbij acceptabel geacht? 

3. Welke mogelijkheden bestaan er om de inzameling van probleem

stoffen via winkelbeorijven en dergelijke verder uit te bouwen 

(bijvoorbeeld in overleg met oe Kamers van Koophandel, winke

liersverenigingen etc.)? 

4. Is het zinvol om binnen de samenwerkingsgebieden te komen tot 

een gezamenlijke afvoer en eventueel verwerking van probleem

stoffen? Indien wenselijk, welke mogelijkheden zijn er voor 

interregionale oplossingen? 

Gescheiden inzameling 

5. Welk beleid ten aanzien van glas, papier en dergelijke wordt 

ooor de betrokken samenwerkingsgebieoen voorgesteld? Welke 

konkrete maatrgelen zijn mogelijk om de bestaande inzamelings

structuren te versterken? Welke kosten worden hierbij accep

tabel geacht? In hoeverre zijn dergelijke plannen gelntegreerd 

in oe totale afvalverwijdering? 

6. In het overheidsbeleid wordt sterk aangedrongen op de ge

scheiden inzameling van de GFT-fractie uit huishoudelijk af

val. Wordt deze mening door de betrokken samenwerkingsgebieden 

gedeelo? Welke investeringen zijn momenteel reeos verricht, of 

op korte termijn gepland, voor gasterugwinning op stortplaat-



3 

sen in de regio's? In hoeverre beinvloedt de gescheiden inza

meling en compostering van GFT de hierbij gemaakte rendements

berekeningen? 

7. In hoeverre beschikken de samenwerkingsgebieden over moge

lijkheden om compost uit GFT een zinvolle toepassing te geven, 

bijvoorbeeld verplichte afname door gemeentelijke plantsoen

diensten? In welke mate beschouwt men het verwerken van gere

cycelde afvalstoffen (compost) als een regionale overheids

taak? Welke concrete mogelijkheden voor de stimulering van het 

ontstaan van afzetmarkten zijn aanwezig? 

Verbranding/mechanische nascheiding 

8. In hoeverre is de verbranding van afval voor de samenwer

kingsgebieden een haalbare optie met name op het politiek/be

stuurlijk vlak? Bestaat er binnen de samenwerkingsgeoieden in

zicht in de afzetmogelijkheden voor stoom, electriciteit of 

warmte/kracht (bijvoorbeeld in staasverwarmingsprojecten)? 

9. De keuze van de optimale verbrandingstechniek en het systeem 

van rookgasreiniging (nat, semi-nat, droog) is essentiëel om 

aan de steeds strengere voorschriften ten aanzien van emissies 

te kunnen voldoen. Dit vereist een grondige technische kennis 

van de op de markt zijnde systemen. Hoe wordt gedacht om be

sluitvormingsprocessen in deze te structureren? 

Invoering 

10. Gescheiden inzameling van GFT, glas, papier, etc. plus ver

branding van de restfractie(s) geeft een aanzienlijke volume

reduktie. Over het algemeen geldt dat de beste inzamelingssy

stemen de grootste volumereductie met zich meebrengen maar 

tevens de hoogste kosten. Welke kosten worden voor de betrok

ken samenwerkingsgebieden acceptabel geacht? De invoering van 

gescheiden inzameling zal inves~eringen vergen op bijvoorbeeld 

het logistieke vlak (nieuwe inzamelvoertuigen etc.). In hoe

verre kunnen individuele gemeenten dergelijke investeringen 

verrichten? 
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11. Is, vooruitlopend op ae uitkomsten van het schaalgrootte-on

oerzoek in Noord-Brabant, bij ae samenwerkingsgeoieaen reeas 

een mening gevorma over het planologisch beleia ten aanzien 

van toekomstige verwerkingsinrichtingen? In hoeverre wordt 

centralisatie of aecentralisatie van afval-verwerkingsactivi

teiten (compostering, scheiaing, verbranaing, storten) wense

lijk geacht? Inaien ae voorkeur uitgaat naar een op langere 

termijn gefaseet>ae introduktie van gescheiaen inzameling en 

mechanische scheiaing/verbranaing, welk van deze systemen 

worat dan als startpunt gekozen? 

12. Als mechanische nascheiding gecombineera met thermische ver

werking als startpunt worat gekozen, welke garanties kunnen 

dan worden gegeven ten aanzien van ae inpassing op een later 

tijastip van gescheiaen inzamelingssysteem? Dit bijvoorbeela 

aoor rekening te houoen in de lay-out van ae scheidings-/ver

houaingsinstallatie met aparte bunker-ontvangst, separate be

luchtingsvelden, etc. Zijn eventuele investerings/exploitatie 

berekeningen opgezet rekening houeend met o.a. toekomstige 

verminaering van het aanbod aan dergelijke installaties als 

gevolg van scheiding aan ae oron? 

13. Welke mogelijkheaen worden gezien voor een gekombineerde 

strategie van gescheiden inzameling (GFT) en mechanische 

scheiding/verbranding? Deze kombinatie-strategie zal ongetwij

feld leioen tot een maximaal bereikbare volumereduktie (bij

voorbeela in de oraegrootte van 80%) maar zal tevens leiden 

tot de meest komplexe besluitvormingsstructuur (investeringen, 

organisatie, etc.). Bij aeze komplexiteit speelt met name de 

vereiste inzamelstructuur bij scheiaing aan de bronsystemen 

(scheidingsregels, inzamelroutes) een rol. Welke aanpassingen 

oehoeven in dezen het verordeningsbelela met betrekking tot 

inzameling en vervoer van afvalstoffen? In hoeverre is hierbij 

ae relatie tussen de partikuliere vervoeraers en gemeentelijke 

inzarnelingsdiensten (bijvoorbeeld privatiseringsprocessen) van 

belang? 
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14. Indien er sprake is van wenselijkheid van interregionale op

lossingen, welke rol wordt aan gezien voor de provinciale 

overheid en welke voor ae afzonderlijke regio's? 
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Inleiding 

Recentelijk is een notitie opgesteld. door het Bureau Afvalstoffen 

van ae Provincie Noora-Erabant. Daarin woroen ae aoelstellingen 

en uitgangspunten voor het afvalstoffenbeleid in d.e periode na 

1989 in hoofdlijnen uiteengezet. 

Primair staat in dat beleid ae gewenste (verdere) reduktie van de 

uiteindelijk te storten resiauen. Als belangrijkste randvoorwaar

oen aaarbij gelden ae aan de verwijdering van afvalstoiffen te 

stellen milieu-hygiënische- en doelmatigheidseisen. 

Meer konkreet wordt thans gedacht aan de navolgende opties in de

zen: 

1) hergebruik van gescheiden ingezamelde komponenten (papier, 

glas, metalen, probleemstoffen); 

2) gescheiden inzameling van in het bijzonder de GFT-afvallen uit 

huishoudens en compostering van deze fraktie; 

3) mechanische nascheiding van de resterende frakties; 

4) thermische verwerking van afvalstoffen met energie-benutting; 

5) het gekontroleera storten van alle niet her te gebruiken of te 

verbranoen resiauen. 

In de navolgende tekst zal~ad.er worden ingegaan op de onderdelen 

uit voorgaanae opsomming. Daarbij zal in het bijzonder aandacht 

worden besteed aan d.e onzekerheden welke thans nog bestaan ten 

aanzien van elk der te kiezen opties. 

De onzekerheden van een aantal inzamelings-/bewerkingstechnieken 

zijn met name van belang, gezien d.e vele relaties welke onderkend 

dienen te worden bij de onderlinge afstemming tussen de verschil

lende inzamelings- en verwerkingstappen. Juist deze verwevenheid 

zal een grote rol spelen bij de bestuurlijke en politieke be

sluitvorming met betrekking tot de veraere vormgeving van het 

toekomstig afvalstoffenbeleia, zowel op provinciaal niveau als op 

het niveau van ae afzonderlijke samenwerkingsgebieden. Gedeelte

lijk zal het aspekt van d.e onderlinge afstemming van inzamelings-
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en verwerkingstechnieken voor ae specifieke situatie in Noord

Brabant gekonkretiseerd kunnen worden aan de hand van ae resul

taten van het thans in uitvoering zijnee 'schaalgrootte-onder

zoek' aoor ae Grontmij. Voorlopige resultaten uit alt oneerzoek 

waren ten tijde van het schrijven van deze diskussienotitie ech

ter nog niet beschikbaar. Daar waar noodzakelijk zal in de ver

dere tekst dan ook volstaan moeten worden met meer algemene ge

gevens uit recente literatuur etc. 

Voor de goeae orde wordt opgemerkt dat primair het accent zal 

worden gelega op de volgende afvalcategorieën: 

huishoudelijke afvalstoffen (art. 4 ASW) 

grofhuishoudelijke afvalstoffen (art. 17 ASW) 

marktvuil 

veegvuil 

plantsoenafval 

bearljfsafvalstoffen die aan huishoudelijke afvalstoffen kun

nen worden gelijkgesteld (art. 25 ASW) 

bedrijfsafvalstoffen (niet-WCA, etc.). 

Een probleem is daarbij aat in feite alleen van ae eerstgenoemde 

categorie een redelijk inzicht bestaat in hoeveelheden en samen

stelling van de betreffenae afvalstroom (gemiddelden, seizoensin

vloed, etc.). Deze gegevens zijn onder andere opgenomen in lit. 1 

(10 jaar sorteerproeven/RIVM). 

Uitgezonderd de kategorie bedrijfsafvalstoffen wordt het meren

deel van de genoemde afvalstoffen ingezameld door ae gemeenten 

(ca. 80%), al dan niet in gemeenschappelijke regelingen, of in 

opdracht van de gemeente door partikuliere reinigingsdiensten. 

Recente gegevens over inzameling en verwijdering van de groep 

'steaelijk afval' zijn te vinden lit. 2 (CBS/1987). 

Bij de bedrijfsafvalstoffen ligt het accent bij de inzameling op 

de rol van partikuliere vervoerdors. Hoeveelheiasgegevens zijn 

voor Noord-Brabant voornamelijk afkomstig van de regionale stort

plaatsen en oneer ancere opgenomen in lit. 3 (Samenvatting bouw

stenen ten behoeve van PAP II). Gegevens over de samenstelling 
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van aeze categorie zijn -vooralsnog- nauwelijks beschikbaar. Als 

leiaraaa in aeze kan verwezen woraen, in beperkte mate, naar ae 

algemene overziehtsstatistieken van het CBS (twee-jaarlijkse 

enquete naar bearijfsafvalstoffen, lit. 4). Meer spécifieke in

formatie, gericht op indiviauele sektoren uit ae inaustrie, han

ael en aienstverlening, worat gegeven in ae zogenaamae Vogel

vluchtverkenningen van het RIVM/LAE (lit. 5), het Van Gansewin

kel/WMP-onaerzoek (lit. 6) en ae BRO/Heiaemij/WMP-stuaie (lit. 

7). 

Het te signaleren gebrek aan exakte gegevens omtrent hoeveelheia 

en samenstelling van het oearijfsafval aient ons inziens teraege 

onaerkena te woraen. 

Met name daar waar sprake is van mechanische nascheiding in com

binatie met compostering en thermische verwerking van de aldus 

ontstaanae frakties, vormt het aandeel van het bedrijfsarval 

veelal een niet onaanzienlijk gedeelte van ae totale te verwerken 

afvalstroom. Evaluatie van gerealiseerde of voorgenomen installa

ties op basis van mechanische opwerking toont aan aat het aandeel 

van het bearijfsafval ca. 20 tot 40% vormt. In ait verband wordt 

onaer anaere verwezen naar de ARN-installatie (lit. 8), het voor

nemen voor een soortgelijke scheidingsinstallatie in het Stadsge

west Den Bosch (lit. 9), ae modelvergelijkingen van ae VAM in het 

Nuloe-rapport (lit. 10) en de aoor Hasskoning uitgevoerde studie 

ten behoeve van ae STAZOB (lit. 11). 

Diskussiepunt 1 

Als eerste, algemene diskussiepunt lijkt het ons dan ook rele

vant om ae relatie binnen ae samenwerkingsgebieden tussen 

overheid en partikuliere vervoerders van bedrijfsarval aan de 

orae te stellen. Daarbij dient, naast informatie-uitwisseling 

betreffenae de getransporteerde hoeveelheden en indikaties 

aangaanae de samenstelling, het aspekt van ae sturingsmoge

lijkheaen van ae afvalstroom (rechtstreeks hergebruik, regio

nale compostering, mechanisch~ opwerking, storten) centraal 

te staan. 

Uiteraard spelen deze aspekten tevens een rol, zij het in min

dere mate, bij de anaere afvalcategorieën, welke partikuliere 
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vervoeraers in opdracht van gemeenten inzamelen. 

Het opzetten van een geïnstitutionaliseerde overlegstruktuur 

per samenwerkingsgebiea tussen regionale overheia en vervoer

ders zou hierbij een startpunt zijn. 

Het verkrijgen van goed inzicht in ae totale afvalstromen alsmeae 

in ae onderlinge relaties tussen afvalproducenten, transporteurs, 

verwerkers en overheia, worat aes te stringenter als geaacht 

wordt aan gecombineerde strategieën voor zeer specifieke afvalca

tegorieën. Dit bijvoorbeeld bij meeveroranaing van zuiveringsslib 

met de branobare fractie uit huishoudelijk en bedrijfsafval, 

warmtebenutting voor indamping van drijfmest etc. 

De veroer aan te geven diskussiepunten zullen in onderstaande 

tekst per onaeraeel van ae voorgenomen opzet van het toekomstig 

afvalstoffenbeleid woroen aangegeven. 
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I. Scheioing aan oe bron 

Zowel in Nederland als op het punt van de afvalproblematiek ver

gelijkbare lanoen (met name West-Duitsland, Oostenrijk, Zweden) 

wordt bij scheioing aan de bron een hoge prioriteit toegekend aan 

oe inzameling van probleemstoffen afkomstig uit huishouoens. On

danks het relatief kleine aandeel (ca. 0,5%) van deze groep af

valstoffen in het totale huishoudelijk afval tonen vele stuoies 

duioelijk oe negatieve effecten aan van batterijen, verfresten

ten, meaicijnen, etc. bij de verdere verwerking. In het bijzonoer 

kan daarbij verwezen woroen naar de resultaten van de RIVM/LAE 

studie in het kader van het KCA-projekt (zie lit. 12). 

In Nooro-Brabant is betreffende de inzameling van probleemstof

fen, in het kader van PAP I, een eerste aanzet gemaakt aoor mid

oel van het instellen van gemeentelijke inzamelingsdepots in alle 

samenwerkingsgebieaen. 

Op enkele plaatsen wordt tevens een ui tb reiding van de inzame

lingsstruktuur via de haalmethoae beproefd. Bij oe afweging tus

sen haal- en brengmethoden dient de te verkrijgen response-ver

hoging Dij haalmethoden afgezet te woroen tegenover de in het al

gemeen sterk toenemende kosten van de inzameling. Zeer recent is 

een overzicht gepubliceerd van een groot aantal proefnemingen met 

KCA-inzameling in Nederland m.b.t. dat gedeelte van het klein 

chemisch afval afkomstig van huishoudens. Hieruit blijkt dat, 

vooralsnog, inzameling m.b.v. een gemeentelijk depot re sul teert 

in een response van slechts enkele procenten; dit betrok op oe 

potentiëel aanwezige hoeveelheid. 

Experimenten met haalsystemen via chemo-cars bereiken een respons 

in de ordegrootte van 10% terwijl bij regelmatige huis-aan-huis

inzameling de response kan oplopen tot 20 à 30% (zie lit. 13). 

Duidelijk is dat deze kosten-/batenanalyse velerlei problemen op

roept door de moeilijk te kwantificeren grootheden in dezen. 

Vooralsnog moet aangenomen worden oat voor de komende planperiode 

het accent zal blijven liggen op de brengmethoden voor probleem

stoffen. Daarbij dient het ons inziens aanbeveling het aantal in

zamelingspunten per gemeente verder uit te breiden. Hierbij kan 

gerefereerd worden aan de resultaten met proefnemingen in de stad 
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Wenen waar decentralisatie van de inzamelingsstruktuur zelfs 

leidde tot aanzienlijke verhoging van de response (30 tot 50%, 

zie lit. 14). Ook zou ons inziens de inschakeling van bepaalde 

onderdelen uit de detailhandel (verfhandel, doe-het-zelf zaken, 

garage's, en dergelijke) bij de inzameling de komende planperiode 

sterker gestalte moeten krijgen. 

Diskussiepunt 2: 

Welke mogelijkheden zijn er bestuurlijk/organisatorisch om te 

komen tot een vergroting van het aantal inzamelpunten in de 

desbetreffende samenwerkingsgebieden? In het bijzonder speelt 

daarbij een rol welke kosten (bijvoorbeeld per inwoner) accep

tabel geacht worden. 

Diskussiepunt 3: 
In welke mate kan konkreet regionaal de schakel van inzameling 

via winkelbedrijven en dergelijke verder uitgebouwd worden, 

bijvoorbeeld in overleg met de Kamers van Koophandel, winke

liersverenigingen, etc.? 

De intensivering van het KCA-beleid met betrekking tot bedrijven, 

in het bijzonder bij de zogenaamde prioritaire branche's, zoals 

voorgenomen in de beleidsnota 'Wie het kleine niet eert ••••• 

(lit. 15), zal leiden tot een toenemend aanbod van probleemstof

fen bij onder andere de gemeentelijke inzamelingsdepots. Dit in 

combinatie met het groeiende aanbod van probleemstoffen uit huis

houdens vraagt om nadere aandacht voor de regionale afvoer en 

eventuele verwerking van deze afvalstoffen, welke zaken in het 

algemeen hoge kosten meebrengen. 

Diskussiepunt 4: 
In hoeverre bestaan binnen de samenwerkingsgebieden plannen 

voor gezamenlijke afvoer (en eventueel verdere verwerking) van 

probleemstoffen en, indien wenselijk/noodzakelijk, welke stap

pen zijn te ondernemen voor interregionale oplossingen? 
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In ae zeventiger jaren is in West-Europa, USA en Japan een groot 

aantal proefnemingen verricht met mechanische nascheiding van 

huishouaelijk afval voor ae terugwinning van componenten als pa

pier, metalen, kunststoffen etc. De problemen met deze installa

ties zijn genoegzaam in de literatuur aangeduid. In het bijzonoer 

kunnen genoemd woraen ae vele technische problemen met de diverse 

scheidingsappara tuur, zomede ae relatief laagwaaralge kwaliteit 

en de daarmee geringe afzetperspektieven van de aldus verkregen 

materialen. 

Niet verwonoerlijk is aan ook dat als resultaat van deze ontwik

keling een (hernieuwae) belangstelling ontstona van het scneiaen 

aan de bron van huishoudelijke afvalstoffen. 

Met name in Wes t-Dui tslana heeft ai t vanaf het miaden van ae 

jaren zeventig geleid tot een diversiteit aan vaak grootschalige 

experimenten met gescheiden inzameling. Zeker het systeem van de 

GrUne Tonne waarDij een mengsel van een beperkt aantal componen

ten (zoals papier, kunststoffen, glas, metalen en textiel) apart 

wordt ingezameld staat aaarbij centraal. In de Nederlandse kan 

voor een soortgelijke opzet gerefereerd woroen aan de systemen 

gehanteerd in Woerden en Amersfoort. 

Evaluatie van (tussentijdse) resultaten uit deze proefnemingen 

geven aanleiaing tot de volgenae gegeneraliseerde konklusies: 

ae technische problemen met ae vereiste nascheiaing van ae in

gezamelae frakties zijn groter dan vooralsnog werd aangenomen. 

In zekere zin zijn aeze problemen, zij het in beperkte mate, 

vergelijkbaar met eerdere waarnemingen in mechanische huis

vuilscheidingsinstallaties; 

in termen van kosten en baten (onder andere vertaald in de be

reikte volumereduktie van ö.e afvalstromen) zijn de resultaten 

enigszins tegenvallend te noemen; 

compostering van ae bij deze opzet vrijkomende restfraktie 

leidt niet tot compostkwaliteiten zoals deze in de nabije toe

komst als acceptabel worden geacht. 
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Voor de literatuur op dit gebied kan verwezen worden naar onder 

andere de studie van Sheffold (lit. 16) en het rapport over het 

duo-bak projekt in Woerden/Amersfoort (lit. 17). 

Mede met het oog op het toenemende belang van volumereduktie is 

in de laatste jaren steeds meer ae gescheiden inzameling van ae 

organische fraktie van het huishoudelijk afval centraal komen te 

staan. Afhankelijk van de definiëring van het begrip 'organisch' 

vormt deze fraktie immers ca. 40 à 50% van de totale afvalstroom 

uit huishoudens. In Duitsland heeft dit geleid tot vele systemen 

met de zogenaamde Bio-Tonne en in de Nederlandse situatie staan 

in het Dijzonder proefnemingen in Purmerend en De Bilt op de 

voorgrond. 

Voor Nederland heeft met name de recente evaluatie van verschil

lende gescheiden inzamelingsvormen door het RIVM, invloed op de 

richting waarin thans gedacht wordt, zowel op nationaal als op 

regionaal niveau. Deze ontwikkeling is nog versterkt door de 

brief van VROM aan de gemeenten waarin geadviseerd wordt de orga

nische fraktie centraal te stellen, àaar waar het gaat om uit

b reiding van de gescheiden inzamelingsstrukturen. De resultaten 

van de RIVM-studie (zie li t. 18) worden overigens bevestigd in 

het rapport van het IVAM waarin een vergelijking is opgesteld van 

gescheiden inzameling in West-Europa en de Verenigde Staten (lit. 

19). 

Ook voor het toekomstig afvalstoffenbeleid in Noord-Brabant is de 

gescheiden inzameling van de organische fraktie uit het huishou

delijk afval als één van de uitgangspunten gekozen, hetgeen mede 

ingegeven aoor de einaresultaten van het Waste Management Projekt 

(lit. 20). Met deze verschuiving van de aandacht naar scheiding 

aan de bron en met name naar de organische fraktie blijft uiter

aard de vraag bestaan welke beleidsmaatregelen nodig zijn voor 

een versterking van het inzamelingsregiem voor de meer traditio

nele materialen als glas, papier, en dergelijke. 

Dit aspekt zal in het kort besproken worden alvorens de problema

tiek van gescheiden inzameling van de organische fraktie nader 
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uit te werken. 

Voor de inzameling van de componenten papier, glas, textiel en 

dergelijke zijn in principe vele methoden (haal-, breng- of ge

combineerde systemen) denkbaar. 

Praktisch gezien zijn de volgende alternatieven te overwegen: 

a) versterking van de bestaande inzamelingsstrukturen voor glas 

en papier. Voor glas kan daarbij gedacht worden aan een ver

hoging van het aantal glasbakken. Zo is in Duitsland in Kon

stanz en Karlsruhe geëxperimenteerd met dichtheden van 30 tot 

900 inwoners per glasbak (normaal 1500 tot 2500 inw/glasbak). 

Verhoging van de dichtheid leidt tot een sterke response-toe

name, in het geval van 30 inw/glasoak zelfs tot 80% • . Exakte 

kosten-/batenevaluaties zijn ons echter niet bekend, zodat al

gemene aanbevelingen in deze nauwelijks op te stellen zijn 

(zie lit. 19). 

Voor papier geven proefnemingen met aparte papierbakken in 

Nederland en Duitsland in het algemeen weinig bevredigende 

resultaten indien het accent gelegd wordt op het kostenplaatje 

· (zie lit. 19). Vooralsnog lijkt subsidiëring van de papierin

zameling conform het model Nijmegen een interessanter perspek

tief. 
... _ ..... 

.• 

Duidelijk is dat de aanpak van verhoging van het aantal glas-

- bakken en subsiaieregelingen voor ae inzameling van oud papier 

· op korte termijn ae minst problematische oplossing vormt in 

bestuurlijk/organisatorisch opzi~ht. 

b) De inzamelirtg van meerdere komponenten (bijvoorbeeld glas, pa

pier, olik, kunststoffen) via . meervakkenbakken of zogenoemde 

recyclingsparkjes. Hieroij ligt het accent op het brengsysteem 

waarbij de dichtheia van het systeem een belangrijke faktor 

voor de response vormt. 

In Duitsland loopt momenteel een aantal proeven met vooral 

meervakkenbakken (Braunschweig, Ingolstadt en Keulen). In 

~~ België, met name in het Vlaamse gedeelte, is thans een groot 

aantal recyclingsparken ingevoerd waarbij het accent ligt op 

losse bakken die op ~in lokatie zijn opgesteld • Interessant 



15 

is het voornemen om in één proefgemeente de aichtheia van dit 

soort centra op te voeren waarbij de normale inzameling van 

het huishoudelijk afval komt te vervallen (zie lit. 21). 

Voor de proefnemingen in Duitsland met meervakkencontainers 

zijn slechts enkele voorlopige gegevens beschikbaar met be

trekking tot kosten en opbrengsten, zodat algemene uitspraken 

op dit moment nog niet mogelijk zijn. Dit geldt eveneens voor 

ae situatie met recyclingsparkjes in België. 

In Wenen is in de periode 85/86 in een tweetal wijken een 

proef uitgevoerd met een hoge dichtheid aan brengcontainers. 

Voor papier werd een response van vca. 40% gemela; voor glas 

zelfs bijna 70%. Nadere informatie, zoals oe verhouding van 

het aantal inwoners en dat van containers, kosten en dergelij

ke, is echter niet beschikbaar. (Zie lit. 14). 

In het algemeen zal bij deze volledige brengsystemen de effec

tiviteit sterk afhangen van de lokale omstandigheden (plaats

ing, transport-afstanden, etc.). Bestuurlijk/organisatorisch 

lijken aan introduktie van dergelijke systemen geen onoverko

melijke bezwaren gekoppeld te zijn; zij het oat oe eventuele 

problemen relatief groter zullen zijn dan bij de methode ge

noema onder a). 

c) Inzameling van een aantal componenten als fraktie ( bijvoor

beeld papier, glas, metalen). 

Dit in combinatie met de aparte inzameling van organisch ma

teriaal leiat tot het zogenaamde 3-Tonnen systeem waarmee in 

Duitsland op enkele plaatsen wordt geëxperimenteerd (Bad Dürk

heim, Leimen) 

Voorlopige resultaten uit deze proeven zijn moeilijk te gene

raliseren. Verwacht mag woroen da een oergelijke opzet zeker 

in oe aanvangsfase, vele problemen zal opleveren (medewerking 

bevolking, opstellen inzamelingsroute's, bewaarmiddelen en in

zamelingsvoertuigen). Naast aeze vooral organisatorische pro

blemen vormt tevens de eerder g2noemoe mechanische nascheiaing 

van oe fraktie 'waardevolle' componenten een belangrijke tech

nische hinderpaal. 
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d) Systemen waar naast ae organische fraktie een beperkt aantal 

componenten apart wordt ingezameld. Hierbij vervalt de nood

zaak voor mechanische scheiding van ae fraktie 'waardevolle' 

componenten, maar wo rat een nog sterke druk gelegd op de 

strukturering van het totale inzamelingsgebeuren. Ervaringen 

met een dergelijke opzet zijn ons niet bekend; wel kan gewezen 

woraen op de voornemens inzake het zogenaamd combinatieprojekt 

Eae (zie lit. 22). Daarbij zal ae organische- en de restfrak

tie ingezamela worden aoor de reguliere ophaaldienst. Voor de 

inzameling van de componenten oud papier, glas en textiel 

wordt ae inschakeling van ae 'milieuboeren' voorgesteld. 

Ervaringen met dergelijke vormen van kringloopbedrijvigheid 

wijzen er echter op aat een zekere subsidiëring (bijvoorbeeld 

in de vorm van een vergoeding voor uitgespaarde inzamelings

en verwerkingskosten) nooazakelijk is voor het bewerkstelligen 

van de benodigde continultelt (zie lit. 23). 

Op basis van ae beschikbare informatie zal voor de diskussie in 

Noord-Brabant op korte- en middellange termijn ons inziens de 

voorkeur aienen te worden gegeven aan de beide eerstgenoemde me

thoaen. 

Diskussiepunt 5: 
Welk oeleia voor glas, papier en dergelijke wordt door de be

trokken samenwerkingsge~ieden voorgesteld? Aan welke concrete 

maatregelen in deze wordt thans gedacht (met name op basis van 

eventuele kostenoverwegingen)? 

In hoeverre zijn deze plannen al aan niet gelntegreerd in ae 

totale afvalverwijaering? 
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II. Inzameling van de organische (GFT)fraktie en compostering. 

Zoals aangegeven wordt in het overheidsbeleid sterk aangedrongen 

op de gescheiden inzameling van de organische fraktie als priori

taire opgave. 

Diskussiepunt 6: 
Wordt deze mening, zoals even verwoord in de provinciale noti

tie, door de betrokken samenwerkingsgebieaen gedeeld? 

Hierbij moet opgemerkt woraen dat thans nog een grote mate van 

onzekerheid bestaat over ae meest optimale vormen in een eerge

lijke opzet zeker waar het betrekking heeft op het te hanteren 

inzamelingssysteem. Indien uitgegaan wordt van aparte inzame

lingsroutes (dat wil zeggen géén duo-baksysemen met aangepaste 

inzamelingsvoertuigen) zijn verschillenae varianten aenkbaar. Dat 

zijn: 

wekelijkse inzameling van beide frakties, 

alternerende inzameling éénmaal per twee weken, 

GFT-fraktie éénmaal per week, restfraktie éénmaal per twee 

weken. 

Ui teraard vormt integrale inzameling van beide frakties in één 

inzamelgang met specifiek ingerichte voertuigen ae meest optimale 

oplossing. Gezien de grote investeringen in àe bestaande inzame

lingsstruktuur alsmede het nog niet in technisch opzicht vollealg 

oeschikoaar zijn van daarvoor benodigde nieuwe voertuigen zal 

vooalsnog gekozen moeten woraen uit één aer bovengenoemde alter

natieven. 

Bij deze keuze speelt de mogelijke bewaartijd van de organische 

fraktie een oelangrijke rol. Indien in de praktijk vodoende aan

wijzingen zijn verkregen dat een twee-wekelijkse inzameling van 

de GFT niet tot overkomelijke stank-/bewaarproblemen leidt, zou 

aat tweede alternatief, economisch gezien, de voorkeur verdienen. 

Bij een dergelijke alternerende inzameling zouden de extra inza

melkosten volgens een DHV-studie in dezelfde ordegrootte liggen 
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als Dij een wekelijkse auo-bakinzameling, dat wil zeggen circa 

20% ten opzichte van de huidi~e tarieven (in lit. 24). 

Overigens wordt opgemerkt aat in het Nulde-rapport veiligheias

halve wordt uitgegaan van de derde variant. 

Opwerking van de gescheiden ingezamelde organische fraktie zou 

per ton verwerkingskosten opleveren in de ordegrootte van ca. fl. 

40,-- (bij 40.000 ton/jaar) tot fl. 125,-- (bij 4.000 ton/jaar). 

Deze gegevens zijn ontleend aan de proef in Purmerend, waar op 

ait moment in Nederlands het meeste ervaring is opgedaan. Bij een 

recente Duitse studie wordt een soortgelijke schaalgrootte-effekt 

gekonstateera, zij het bij gemiddeld iets hogere bearagen. (Zie 

lit. 25. DaarDij wordt steeds uitgegaan van een overdekt compos

teringproces met geforceerde beluchting. 

De volumereduktie voor het totaal van het huishoudelijk afval zou 

in de ordegrootte liggen van ca. 30%, waarbij met name in de ge

bieaen met een oververtegenwoordiging van hoogbouw rekening moet 

worden gehouden met een lagere response (volumereduktie 15 à 20%. 

In dit verband kan bijvooroeeld verwezen worden naar de uitkom

sten van het proefprojekt in de Bilt (zie lit. 26). 

Diskussiepunt 7: 
Zijn genoemde indikatieve gegevens betreffende de te bereiken 

volumereduktie en extra inzamelings-Iverwerkingskosten voor de 

betrokken samenwerkingsgebieden acceptabel? 

In hoeverre bestaat, gezien de nog vele onzekerheden (maar 

daarmee ook de noodzaak voor verdere proefnemingen), de be

reiaheid om in aezen een pioniersfunctie te vervullen? 

Met betrekking tot de kwaliteit van de aldus te verkrijgen com

post zijn inmiadels volaoende indikatieve gegevens voorhanaen. 

Daarbij kan opgemerkt worden dat de gemiddelde compostkwaliteit 

uitgaande van de GFT-fraktie voldoet aan de toekomstige richtlij

nen en normen. Dat wil niet zeggen dat daarmee de afzet van een 

dergelijke compost gegarandeerd is. Een grove berekening toont 

aan dat de maximale produktie van compost uit de GFT-fraktie voor 

heel Nederland ca. 500.000 ton/jaar zou bedragen. (zie lit. 18). 
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In kombinatie met de potentiële behoefte aan bodemstruktuur-ver

beterende middelen in Nederland zou in principe de afzet van der

gelijke hoogwaardige kompostkwaliteiten geen problemen dienen op 

te leveren (zie lit. 28). 
Ook al zou de afzet zich alleen concentreren op het partikulier 

gebruik voor tuinonderhoud aan nog gaat het om een relatief klei

ne hoeveelheid van ae vraagmarkt (zie lit. 29) 

Realisering van aeze positieve afzetperspektieven zal echter een 

grote opgave vormen, daar te allen tijde vermeden moet worden dat 

ae verkregen compost alsnog op de stortplaats verdwijnt! 

Diskussiepunt 8: 
In hoeverre beschikken de betrokken samenwerkingsgebieden over 

mogelijkheaen om compost uit ae GFT een zinvolle toepassing te 

geven, bijvoorbeeld via verplichte afname aoor gemeentelijke 

diensten? 

In welke mate beschouwen zij het verwerken van afvalstoffen 

(in casu compostering) en de afzet van bijvoorbeeld compost 

als een regionale overheiastaak? Welke konkrete mogelijkheden 

woroen onderkend om dergelijke akti vi te i ten al aan niet in 

combinatie met het beorijfsleven uit te voeren? 

Over de konkrete afzetmogelijkheden voor hoogwaaralge kompostkwa

liteiten zijn nauwelijks gegevens voorhanaen. Voor de traditione

le compost bij integrale afvalverzameling is onlangs een over

zicht verschenen over d~ periode 1975-1985 voor de Duitse situa

tie. Daaruit blijkt aat ae laatste jaren ca. 45% van de totaal 

geproduceerde compost (gemiddeld~ 220.000 ton/jaar) met negatie

ve opbrengsten is afgezet (zie lit. 30). 
De belangrijkste toepassingsgebieden vormen de wijnbouw (ca. 

30%), tussen-/afdekmateriaal voor stortplaatsen en lanaschapsin

richtng (ca. 25%, respectievelijk 20%). 

De techniek van de opwerking van ~e GFT-fraktie (overdekte com

postering met geforceerde beluchting) lijkt geen onoverkomenlijke 

technische knelpunten op te leveren. Wel dient rekening te worden 

gehouaen bij de planologie van composteringsinstallaties, met 
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enige overlast (met name geurhinder) naar de omgeving. Berekenin

gen met het TNO-emissiespreidingsmodel wijzen erop dat een af

stand tot de bebouwde omgeving van 400 tot 700 meter in acht moet 

worden gehouden. 

Ook de optimale schaalgrootte voor dergelijke installaties/pro

cessen is nog niet goed in te schatten. Veelal wordt in de lite

ratuur gespr'oken over capaciteiten van 20.000 tot 50.000 toni

jaar. 

DaarDij komt de vraag naar voren in hoeverre integratie van het 

composteringsgebeuren met overige verwerkingstechnieken (met name 

mechanische nascheiding en verbranding restfraktie) wenselijk 

en/of noodzakelijk is. 

Zeker voor verbranaing blijkt een schaalgrootte van minimaal 

100.000 ton een ondergrens. 

De GFT-fraktie dient bij voorkeur zonder veel tussenhandelingen 

(bijvoorbeeld via overlaaastations) naar het composteringsterrein 

te worden aangevoerd. Ervaringen met de installatie in Purmerend 

geven aan aat dergelijke voorDehanaelingen kunnen leiden tot het 

ongewila vrijkomen van grote hoeveelheden proceswater, anaërobe 

afbraakprocessen in het uitgangsmateriaal en dergelijke. 

Indien besloten worat tot afzonderlijke regionale composterings

installaties moet rekening worden gehouden met de lokatiekeuze 

problematiek zoals deze veelal optreedt bij verbrandingsinstal

laties en de inrichting van nieuwe stortplaatsen. Zo bleek in de 

Oostenrijkse stad Graz het publieke verzet bij de oprichting van 

een composteringsinstallatie zelfs nog groter dan bij de aanwij

zing van de toekomstige lokatie voor de verbrandingsinstallatie 

(zie lit. 31). 

Diskussiepunt 9: 
Is vooruitlopend op de uitkomsten van het schaalgrootte-onder

zoek Noord-Brabant Dij de betrokken samenwerkingsgeoieden 

reeds een mening gevormd over het planologisch beleid aangaan

oe toekomstige verwerkingsinrichtingen? Met name is daarbij de 

vraag van belang in hoeverre men ruimtelijke centralisatie of 
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aecen tralisa tie van de afval verwerkingsakti vi te i ten ( compos

tering, scheiding, verbranding, storten) wenselijk acht. 

Indien reeds installaties met mechanische nascheiding en ther

mische verwerking zijn voorzien in het betrokken samenwer

kingsgebied, in hoeverre is bij de opzet van dergelijke in

stallaties rekening gehouden met een latere inpassing van ge

scheiden inzameling van met name de GFT-fractie (separate bun

kers en beluchtingsvelden, eventuele vermindering van de te 

verbranden hoeveelheid, etc.)? 
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Ilustratief is in dit verband het resultaat van een literatuur

studie door het Energie Centrum Nederland naar de emmissieproble

matiek bij de verbranding van 18-tal RDF-soorten zoals die in 

Europa op de markt worden gebracht. Duidelijk is dat -vooralsnog

geen sprake is van een 'schone' brandstof en dat bij verbranding 

net zulke kostbare voorzieningen nodig zijn als bij de normale 

huisvuilverbranding (zie lit. 33). 

In het Zweease DRAV-projekt is onder meer een evaluatie opgesteld 

voor de periode 1981-1985 naar het ekonomisch funktioneren van 

installaties welke RDF/compost produceren. Bij alle dertien on

derzochte installaties waren ae bedrijfsresultaten in ekonomisch 

opzicht duidelijk verliesgevend (zie lit. 34). 

Betere perspektleven lijken te zijn weggelega voor het concept 

waarin ae na mechanische scheiding verkregen brandstoffen airekt 

als fluff in een aangekoppelde verbrandingsinstallatie met ener

gieterugwinning, wordt ingezet. 

Zo wordt in het Nulde-rapport op basis van een kostenevaluatie 

(prijspeil 1987) berekend dat verbranding met mechanische voor

scheiding voordelen heeft boven integrale verbranding (zie lit. 

10). 

Ook in de stuaie van de STAZOB wordt een soortgelijke konklusie 

getrokken. Opgemerkt wordt dat het verbranden van een homogene 

brandbare en ontijzerde fraktie met een hoger rendement kan 

plaatsvinden. De produktiecapaciteit voor bijvoorbeeld één ton 

per uur kost bij verbranding een veelvoud van wat bij scheiding 

noaig is. Door op deze 'goedkope' wijze de inerte of laagkalari

sche delen af te scheiaen bespaart men aanzienlijk aan investe

ringen. Deze te bereiken besparingen zijn veelal groter dan een 

zeker verlies aan warmte-inhoud (zie lit. 11). 

In het rapport van Teboain naar knelpunten in de afzet van bij 

afvalverbranding terugwinbare energie is in bijlage 5 een aantal 

kostenschattingen gemaakt, onaer andere naar de invloed van 

schaalgrootte, gecombineerde kracht/warmte-opwerking versus enkel 

stoom of elektriciteit opwekken. Daarbij wordt tevens het kosten

reducerende effect van mechanische voorscheiding aangetoond (zie 
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lit. 35). 

Bij de keuze voor een dergelijk concept (onder andere Nijmegen, 

Twenthe, Groningen en Den Bosch) kan opgemerkt worden dat deze 

keuze een gescheiden inzameling van de GFT-fraktie niet hoeft uit 

te sluiten. In het composteringsgedeelte dienen enkele voorzie

ningen te worden aangebracht om zowel deze GFT fraktie als de or

ganische fraktie uit de scheidingsinstallatie in aparte lijnen te 

kunnen verwerken. Met name in het Nulde-rapport van de VAM wordt 

zowel voor de regionale als voor de bovenregionale schaal met ne

ze mogelijkheid rekening gehouden. Bij een doordachte opzet van 

het scheidingsgedeelte (bijvoorbeeld capaciteitsreservering voor 

leesbanden) kan, ook indien wenselijk, in een later stadium te

ruggevallen worden op de terugwinning van specifieke materialen, 

zoals kunststoffen, papier, karton, hout etc. 

Voor bepaalde deelstromen, van bijvoorbeeld het bedrijfsarval 

(met name in afzetcontainers), lijken hiervoor zeker perspektie

ven te bestaan (zie lit. 6). 

Bij een integrale verwerkingsinstallatie kan, onder bepaalde 

voorwaarden, een zekere sturing van afvalstromen naar de diverse 

proceslijnen bereikt worden (bijvoorbeeld ingezameld plantsoen

afval, rechtstreeks bij de GFT-fraktie toevoegen). 

De compost uit de mechanische afgescheiden fraktie komt in aan

merking voor 'laagwaardige' toepassingen, bijvoorbeeld als tus

sen-/afnekmateriaal voor stortplaatsen. In het voorstel voor de 

scheidingsinstallatie in het stadsgewest Den Bosch wordt ook de 

mogelijkheid aangegeven voor bijmenging met de brandbare fraktie. 

Aangezien composteren goedkoper is aan verbranden zorgt de ge

wichtsreduktie tijdens het composteren voor een kostenvoordeel 

ten opzichte van integraal verbranden (zie lit. 9). 

Verwacht mag woroen dat thermische verwerking van afvalstoffen in 

oe meeste gevallen zal leiden tot een grotere volumereduktie van 

de afvalstroom dan welke vorm van gescheiden inzameling. 

Zelfs in de meest uitgewerkte vorm van gescheiden inzameling (GFT 
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apart en glas, papier, etc. apart) zal oe velumereauktie volgens 

a~ huialge inzichten maximaal 40 ä 45% kunnen bedragen (zie lit. 

19). 

Behalve aat verbranaing leidt tot een grote mate van volumereduk

tie is zij tot nu toe ~~n van ae meest betrouwbare technieken ge

oleken. De technische ontwikkelingen bij ae beheersing van het 

verbranoingsproces, door onoer andere ovenontwerp en aoor ae 

emissiereduktie aoor rookgasreiniging, geven aan dat ook het 

milieu-hygiënische aspekt van verbranaing al aanzienlijk verbe

tere is en in ae nabije toekomst nog verder verbeteren zal. (Zie 

lit. 36). 

Met name he-c milieu-aspekt maakt echter -vooralsnog- verbranden 

tot een dure verwerkingsmethoae. Bij oe toepassing van verbran-

aing zal in het bijzonaer ae schaalgrootte en vorm van energiete

rugwinning kritisch beooroeelo moeten woraen om te komen tot 

acceptabele verwerkingstarieven. Volgens Duitse gegevens bedragen 

de ko~ten bij verb~anding van 50.000 t/j in ae oroegroo-cte van fl 

150,--/ton en oij 500.000 t/j circa fl 75,-- (zie lit. 35). Ook 

het rapport van Teeodin laat een oergelijke relatie tussen 

schaalgrootte en kosten zien (zie lit. 35). 

Bij ae -terugwinning van energie heeft ae proauktie van stoom of 

· gecombineerae warmte/kracht auiaelijk kostenvoordelen boven de 

opwekking van alleen elektriciteit (zie bijvoorbeelo lit. 35 en 

37). 

Indien besloten worat tot warmteterugwinning dan spelen het af

namebehoeftepa troon en continuitei t van de afname ook op lange 

termijn een zeer belangrijke rol. 

i Bovenstaarroe overwegingen geven aanleiding tot navolgenae aiskus

. siepunten. 

Diskussiepunt 10: 

~- In welke mate worat in ae betrokken samenwerkingsgebieden af

valverbranoing in het algemeen als een haalbare optie gezien 

waarbij aan in het bijzonder naar ae politiek/bestuurlijke 
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acceptatie gerefereerd wordt? 

Diskussiepunt 11: 

Welke mogelijkheden worden gezien voor een gecombineerde stra

tegie van gescheiden inzameling (met name GFT-fraktie) en 

mechanische scheiding/verbranding? Deze combinatie-strategie 

zal ongetwijfeld leiden tot een maximaal bereikbare volumere

auktie (bijvoorbeeld in de ordegrootte van 80%) maar zal te

vens leiden tot de meest complexe besluitvormingsstruktuur 

(investeringen, organisatie, etc.). 

Diskussiepunt 12: 

Indien de voorkeur uitgaat naar een op langere termijn gefa

seerde introauktie van gescheiden inzameling en mechanische 

scheiding/verbranding, welke van deze systemen zou aan als 

startpunt worden gekozen? Hierbij wordt nogmaals gewezen op de 

flexibiliteit van het gekozen systeem zoals aangegeven bij 

discussiepunt 5 en met name onaer punt 9. 

Diskussiepunt 13: 

Indien de optimale schaalgrootte voor mechanische scheidingi

verbranding die van het samenwerkingsgebied te boven zou gaan, 

welke bereidheid bestaat er tot interregionale oplossingen? 

Hoe zou een dergelijke samenwerking gestalte moeten krijgen? 

Diskussiepunt 14: 

Bestaat er binnen het samenwerkingsgebied inzicht in de poten

tiële afzetmogelijkheid voor stroom/warmte (bijvoorbeeld in 

staasverwarmingsprojekten)? 

Diskussiepunt 15: 

Keuze van de optimale verbrandingstechniek en het systeem van 

rookgasreiniging (nat, semi-nat, droog) is essentiëel om aan 

ae steeds strengere voorschriften voor emissies te kunnen vol

doen. Dit vereist een grondige technische kennis van ae op de 

markt zijnde systemen. Hoe wordt gedacht om de besluitvor

mingsprocessen in aezen te struktureren? 
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IV. Storten van residuen 

Binnen elk verwijderingssysteem voor afvalstoffen ontstaan resi

duen welke gecontroleerd gestort dienen te worden. In relatie met 

de voorgaande teksten kunnen aangaande dit onderdeel de volgende 

diskussiepunten opgeworpen worden. 

Diskussiepunt 16: 

Welke investeringen zijn momenteel reeds verricht of op korte 

termijn gepland voor gasterugwinning op de stortplaats(en) in 

de betrokken regio? Indien wordt overgegaan tot bijvoorbeeld 

gescheiden inzameling van GFT zou dit de gemaakte rendements

berekeningen kunnen belnvloeden en zodoende eventueel belem

merend kunnen werken voor een verd~re ontwikkeling van het af

valstoffenoeleid in deze richting (zie bijvoorbeeld lit. 38 en 

39). 

In het verleden werd in een aantal gevallen gesignaleerd dat bij 

het niet aanleveren van afvalquota een boetetarief werd opgelegd 

of in het vooruitzicht wordt gesteld. 

Diskussiepunt 17: 

Zijn in het betrokken samenwerkingsgebied regelingen in wer

king welke negatief werken op verdergaande reduktie van de te 

storten afvalstroom? Zo ja, wat denkt men hier op korte ter

mijn aan te kunnen veranderen? 

De huidige storttarieven in Noord-Brabant zijn laag vergeleken 

met de kosten van alternatieve verwijderingsmethoden. In de prak

tijk werkt dit sterk belemmerend op de bereidheid om nieuwe ont

wikkelingen op afvalgebied te introduceren. Algemeen wordt aange

nomen dat strengere voorschriften op milieu-hygiënisch gebied 

voor wat storten betreft in relatie tot het schaarste-aspekt van 

ae nog beschiknare stortcapaciteit, zal leiden tot een drastische 

verhoging van de tarieven. Psychologisch gezien, maar ook in de 

praktijk bij investeringsberekeningen voor alternatieve verwij

deringsmethoden, zou inzicht in de exacte kostenontwikkeling voor 
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het storten van nut zijn. 

Diskussiepunt 18: 

Zijn voor het betrokken samenwerkingsgebied schattingen op te 

stellen van de kosten van het gecontroleerd storten op bij

voorbeeld een termijn van 2,5 en 10 jaar? 

In hoeverre zijn op korte termijn of eventueel thans al, moge

lijkheden in beschouwing genomen om door middel van extra hef

fingen op het storten, financiële middelen te verkrijgen voor 

investeringen in alternatieve verwerkingsmethoden? Zo nee, 

wordt een dergelijk financieringsmodel acceptabel geacht? 
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V. Nabeschouwing 

De nooazaak van het inslaan van nieuwe wegen bij het verwijde

ringsoeleia is de laatste jaren steeds meer op ae voorgrond komen 

te staan. De beschikbaarheid aan stortcapaciteit blijkt ook in 

Noord-Brabant voor bepaalae regio's al op korte termijn tot ern

stige problemen te leiaen. Daarnaast is er een algemene trend 

waarbij de storttarieven arastisch stijgen naar aanleiding van de 

stringentere voorzieningen welke uit milieu-hygiënische overwe

gingen gesteld worden aan het gecontroleerd storten. In het ver

leden werd over afval vaak gesproken als de nog niet-ontgonnen 

grondstoffenvoorracen waarbij technieken gericht op hergebruik 

zouden leiden tot velerlei financiële mogelijkheden. Thans be

staat het besef aat de alternatieven veeleer kostenverhogend zul

len zijn maar onafwendbaar om de nog steeds groeiende afvalstroom 

het hoofd te kunnen bieaen. Volumereduktie van ae hoeveelheden 

nog te storten afvalstoffen vormt het uitgangspunt momenteel zo

wel in het nationale, provinciale als regionale afvalbeleid. Een 

verdere vermindering van de milieuschadelijkheid van het te ver

werken afval is daarbij een belangrijke randvoorwaarde welke 

onder andere tot uiting komt in een aktief beleid ten aanzien van 

ae inzameling van de zogenaarnee probleemstoffen. 

Bij het zoeken naar alternatieve verwijderingsmodellen worden 

sinas de jaren zestig voornamelijk twee hoofdlijnen aangehouaen. 

Enerzijds wordt aangedrongen op een benadering welke uitgaat van 

een aanpak bij de oron met name aoor middel van het gescheiden 

inzamelen van afvalcomponenten. De andere lijn wordt gekenmerkt 

door oplossingen welke voornamelijk ingrijpen in ae latere fases 

van de totale afvalketen, Dijvoorbeeld door middel van mechan~

sche nascheiding, integrale verbranding, etc. 

Tot in de jaren zeventig was daarbij vaak sprake van een zekere 

rivaliteit tussen beide benaaeringenswijzen welke tot uiting kwam 

in een verdeelaheid binnen de 'afvalwereld' in twee kampen (c.q. 

de maatschappelijk/milieu geöriënteerde stroming en de grootscha

lige, technologisch gerichte benadering). 
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Opvallend is dat de afgelopen jaren steeas meer het inzicht ont

staat aat deze beide benaderingen in wezen niet conflicterend be

hoeven te zijn. In plaats van een of/of keuze worat thans de na

aruk gelega op gecombineerde strategieën teneinde een effektief 

in termen van volumereauktie, maar ook een maatschappelijk/poli

tiek aanvaardbaar, afvalbeleid te kunnen realiseren 

De verschuiving in het beleiasmatig denken naar gecombineerde 

strategieën met elementen uit beide genoemde benaderingswijzen, 

creëert een nieuw potentiëel aan oplossingsmogelijkheden voor het 

afval vraagstuk. 

Ervaringen met dergelijke 'integrale' oplossingen zijn vooralsnog 

weinig voorhanden. In de praktijk van de besluitvorming moet dan 

ook rekening worden gehouden met een groot aantal onzekere fakto

ren, bijvoorbeela optimale schaalgrootte, uiteinaelijk reduktie

effekt op de totale afvalstromen en uiteraard de kosten bij een 

gegeven combinatie van inzamelings- en verwerkingstechnieken. 

Daarnaast speelt het alouae probleem een rol op welke wijze het 

milieu-aspekt bij elk der te kiezen methoden gewaardeerd aient te 

worden. 

Op dit moment zijn dan ook slechts indicatieve schattingen op te 

geven op basis van praktijkcijfers met systemen binnen elk der 

genoernee twee hoofdlijnen. 

Voor de methoden bij scheiding aan de bron zal in het bijzonder 

het accent gelegd worden op de separate inzameling van ae GFT

fraktie, al dan niet in combinatie met inzamelingssystemen voor 

ae overige componenten. 

Opgemerkt wordt dat de weergegeven cijfers alleen met het nodige 

voorbehoud geinterpreteera mogen woraen. De informatie is (met 

uitzondering van gegevens over glasbakkeninzameling) gebaseerd op 

een relatief gering aantal proefnemingen veelal in kleinschalige 

opzet uitgevoera. 

Bij de opgegeven kosten is niet in alle gevallen duidelijk in 

hoeverre éénmalige kosten (bijvoorbeeld voorlichting bij de in

troauktie, investeringen in speciale bewaar-/inzamel-middelen) al 

dan niet aoorberekend zijn. 
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Binnen ae tweeae hoofdlijn is het accent vooral gelega op mecha

nische nascheiaing in combinatie met verbranding en energieterug

winning. 

De gepresenteerde gegevens zijn in principe haraer door ae grote 

mate van ervaring met aeze technieken. Dit geldt met name voor 

het verbranden van afvalstoffen. De onzekerheden bij scheiding/

verbranaing ten gevolge van een niet geheel bekenae samenstelling 

van het te verwerken afval zullen in het algemeen minaer invloed 

hebben dan de nog aanwezige onzekerheia met betrekking tot res

ponsefaktor bij gescheiden inzamelingssystemen. 

Met verwijzing naar bovenstaanae opmerkingen ten aanzien van de 

betrouwbaarheid zijn in de navolgende tabellen de meest relevante 

gegevens opgenomen. 

Voor nadere gegevens over de proeven zoals vermeld in de 3 tabel
len worat verwezen naar. bijlage 1. 
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3,4; papier en glas en textiel - 5, schillen= 6,7,8; zie ver
der bijlage 1) 
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Zeer generaliserend gesproken, kan gesteld woraen aat bij breng

methoaen de afvalreduktie betrokken op het totale huishoudelijk 

afval vaak minoer aan 10% bearaagt. Bij huis-aan-huisinzameling 

van mengsels of in ae vorm van aparte componenten is een reduktie 

te krijgen van 10 à 30%. Bij zowel componenten als GFT inzameling 

(3~fraktiesysteem) zijn in principe reduktiepercentages van 35 à 

55% denkbaar. 

In het evaluatierapport van het RIVM met betrekking tot geschei

den inzameling worden ae extra inzamelingskasten voor ae diverse 

varianten in de oraegrootte van 15 à 30 gld/ton geschat. 

Bij ae bestaande en geplande installaties met mechanische na

scheiding en verbranding wordt veelal uitgegaan van een RDF-frak

tie in de oraegrootte van 40-60% van ae input. Bij thermische 

verwerking van ae brancoare fraktie zijn reduktiepercentages (op 

gewichtsoasis) van 70-80% normaal. Het overall reduktie-effekt 

van ae totale installatie is afhankelijk van verdere verwerking 

van ae afgescheiden niet-branobare fraktie (direkt storten als 

resiau, omzetting tot compost, al aan niet toepasbaar als afdek

materiaal op stortplaatsen of als additionele brandstof). Reke

ning houeend met het gewichtsverlies tijaens compostering zijn 

aldus overall reaukties in ae oraegrootte van 50-80% realiseer

Daar. 

De verwerkingskosten zijn sterk afhankelijk van de mogelijkheden 

voor energieterugwinning in ae specifieke situatie (stoom, elec

triciteit, warmte/kracht). Voor de Nederlandse situatie worden in 

ae literatuur netto verwerkingskosten (incl. rookgasreiniging) 

van 70 - 150 gld/ton aangehouden. 

Onaer bepaalde omstandigheden zoals optimale schaalgrootte, guns

tige afzetmogelijkheden voor energie lijken echter veel lagere 

kosten mogelijk (vergelijk AVR met een tarief van ca. 30 gld/ton, 

DRAV stuaie Zweden 10-40 gld/ton). 

Ter afsluiting wordt in onderstaande figuren een indikatie gege

ven van ae verschillende verwerkingskosten waarbij tevens gecom

bineerde strategieën van gescheiden inzameling, nascheiding, com-
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postering en verbranding zljn betrokken. 

De informatie is gebaseerd op de Duitse situatie welke echter. in 

een groot aantal opzichten vergelijkbaar. mag worden gesteld met 
de Neder.lanase. 
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figuur. 4: inaikatie verwerkingskosten (in DM/ton; prijspeil 1986) 
voor. een aantal methoden ontleend aan lit. 35. 
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figuur. 5:ver.werkingskosten idem indien rekening wordt gehouden 
met potentiële opbrengsten (lit. 35). 
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Samengevat moet gekonkludeera woroen aat volumereduktie-gegevens 
en geschatte verwerkingskosten beiden zeer grote variaties ver
tonen. 
Scheiding aan ae bron kenmerkt zich in het algemeen aoor veel 
lagere investeringani veau' s in vergelijking met mechanische na
scheiaing/verbranaing. Het volume reducerend-effekt blijft echter 
achter; aaarentegen lijkt ae maatschappelijke acceptatie groter 
bij gescheiden inzameling aan bij Dijvoorbeeld verbranding. 

Gepleit worat dan ook voor een zodanige combinatie-strategie aat 
in de te realiseren grootschalige technieken in latere fasen aan
gesloten kan worden op systemen die het afvalprobleem meer bij ae 
bron aanpakken danwel later aan bod komen in de verwerkingsketen. 
In ieaer geval moet voorkomen worden aat keuze voor mechanische 
scheiding-/thermische verwerking bij voorbaat de verdere ontwik
keling van gescheiden inzamelingssystemen zou belemmeren. 
Duidelijk is dat voor de uiteindelijk te realiseren verwijde
ringsstrukturen in Noora-Brabant nog een aantal aanvullende gege
vens noodzakelijk is. 
Dit geldt aan in het bijzonder voor de vraagstukken in de logis
tieke sfeer (overlaaastations, tussenbewerking, afvoer resiauên, 
etc.). 

In het specifieke besluitvormingsproces zal gezien de onvolledig
heia, gedeeltelijke onbetrouwbaarheid van, en de variaties in de 
gegevens het 'einaeloos' aoorrekenen van een - in principe vrij
wel onoeperkt - aantal alternatieven, een weinig zinvolle methode 
blijken te zijn. Veeleer zal politiek en bestuurlijk een keuze 
moeten worden gemaakt, aat wil zeggen bij welke volume-reaukties 
.worden welke verwerkingstarleven acceptabel geacht. Dit zal onge-
twijfela leiden tot een oeperking in de te overwegen uitvoerings

· varianten, waarna gerichter naar konkrete oplossingen kan woroen 
· .~-" gezocht. Daarbij . spelen niët alleen ae ui teinaelijke verwerkings-

~ tarieven een rol maar tevens de bereidheia tot het doen van soms 
hoge aanvangsinvesteringen. Deze risico-bereidheid zal sterk af
hangen van het · regionale samen.spel tussen lokale overheid, ge
meentelijke en partikuliere reinigingsdiensten, afvalverwerkers 
en beheerders van regionale stortplaatsen. 
Bij ae boordeling van het bestaanae c.q. benodigde samenspel vor
men juridische instrumenten in de sfeer van 1nzamel1ngsverorde
ningen, vergunningenstelsel met betrekking tot afvalverwerking 
etc. een essentiële schakel. In zoverre is mede de rol van .de 
provinciale overheia als sturend en controlerend orgaan van grote 
importantie. · 
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Bijlage 1 

Toelichting bij figuur 1: De besproken proeven zijn: 
1 Roth (BRD) (papierinzameling, in enkele gemeenten); 
2 Nijmegen Cpapierinzameling door particulieren die een contract 

hebben met de gemeente, 147.000 inwoners); 
3 Berlijn (papier- en glasinzameling, bij 200.000 inwoners); 
4 Oberrad (BRD) (papier- en glasinzameling, omvang proefwijken 

onoekend); 
5 Oirschot (papier-, glas- en textielinzameling, 11.000 inwo-

ners); 
6 Arnhem (schillen, omvang proefwijken onbekend); 
7 Emmeloord (schilen, omvang proefwijken onbekend); 
8 Amsterdam-Noord (schillen, 70.000 inwoners); 
9 Almere Cpapierinzameling door particulieren, glasbakken en 

compostbakken om in de tuin te composteren, proefwijk 3800 
inwoners); 

10 Witzenhausen (BRD) (Biomüll, 600 huishoudens); 
11 Schorndorf (BRD)(idem, 270 huishoudens); 
12 Heidelberg (BRD) (idem, diverse proefwijken); 
13 De Bilt (idem, 13.000 huishouaens); 
14 Zürich (ZW) (idem, 517 huishoudens); 
15 Purmerend (iaem, 1166 huishouaens); 
16 Leimen (BRD) (idem, daarnaast een mengselinzameling (zie ook 

17 bij fig. 2) 520 huishoudens); 
17 Solingen (BRD) (iaem, daarnaast een aparte inzameling voor 

papier, glas, metalen en kunststoffen, 1900 huishoudens). 

Toelichting bij figuur 2; de 17 proeven zijn: 
1 Konstanz (Mehrkammermüllsystem, bij 980 huishouaens); 
2 Hannover (papier- en glasmengsel in zakken, in de hele stad, 

460.000 inwoners); 
3 Leer (papier-, glas- en metaalmengsel, bij 8700 inwoners); 
4 Woeraen (idem, 720 huishouaens); 
5 Leiaen (iaem, daarnaast: schilleninzameling, bij ca. 1.000 

huishouaens); 
6 Donnersbergkreis (papier-, glas- en metalenmengsel, bij 3100 

huishouaens); 
7 Amersfoort (glas-, metalen en kunststoffenmengsel. bij 613 

huishoudens); 
8 Amerongen (papier, glas, metalen, kunststoffen en textiel, bij 

6580 inwoners); 
9 's Hertogenbosch (idem, zonder glas, bij 4100 huishoudens); 

10 Groningen (papier, glas, metalen en kunststoffen, bij 20.000 
inwoners); 

11 Ravensburg/Baienfurt (papier, glas, metalen, kunststoffen en 
textiel, bij 6308 inwoners); 

12 Maschen (idem, bij 7350 inwoners); 
13 Garehing (idem, bij 1430 inwoners); 
14 Walldorf (idem, met ook: hout, bij 5323 huishoudens); 
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15 Nussloch (idem Wallaorf, bij 3635 huishoudens); 
16 Karlsruhe (idem, bij 8239 inwoners); 
17 Leimen (papier- glas-, metalen- en kunststoffenmengsel. Daar

naast in een derde tin: Biomüll voor compostering, bij 425 
huishoudens). 

Toelichting bij figuur 3: De besproken proeven zijn: 
1 Karlsruhe, wijk I: Bergwald, 1984-1985, geoied met 1500 in

woners); 
2 Karlsruhe, wijk II: Lohn-Lissen met 7.000 inwoners; 
3 Konstanz, wijk I: hoogbouwwijk met 1150 inwoners, containers 

bij de ingang van de flats, banaf 1976; 
4 Konstanz, wijk II: een geoiea met 900 inwoners; 
5 Keulen: 604 Dakken verspreid over de stad. 
6 Karlsruhe III: 170 bakken verspreid over ae stad; 
7 Amsterdam, Rotteraam, Den Haag en utrecht: gemiddelde opbreng

sten in 1981 (tussen 1,6 en 4,6%); 
8 Ingolstadt: meervakkenbakken op 6 plaatsen bij grootwinkelbe

arijven, vanaf 1984; 
9 Keulen: meervakkenbakken op 20 plaatsen verspreid over ae 

staa, vanaf 1985; 
10 Braunschweig: meervakkenbakken op een beperkt aantal plaatsen 

verspreia over ae stad; 
11 Keulen: 200 papierbakken verspreid over de stad, 1985; 
12 Haarlem: 24 papierbakken verspreia over de stad (SR Amster

dam); 
13 Amsteraam: staasdeel West, met 24 papierbakken (SR Amsterdam); 
14 Purmerend: proefwijk met 4000 inwoners: papierbakken bij de 

ingangen van flats, vanaf 1983; 
15 Konstanz, eveneens in wijk I: naast glasDakken ook papierbak

ken. 


