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TEN GELEIDE 

Dit rapport is het verslag van het afstudeerproject van de heren A.J. Knitel 
en H.G. Schaëfer, die beiden studeren aan de Technische Hogeschool te 
Eindhoven, afdeling Bedrijfskunde. Met deze gezamenlijk verrichte studie 
hebben zij de titel bedrijfskundig ingenieur behaald. 

Met dit rapport wordt tegelijkertijd beoogd een wetenschappelijke 
bijdrage te geven aan de beleidsvorming op een belangrijk en actueel onderdeel 
van de milieu-hygiëneproblematiek in deze provincie. 

Het rapport steunt op een samenspel tussen de provincie Noord-Brabant, 

alwaar beide studenten een aantal maanden aan dit project hebben gewerkt, en 
de Eindhovense hogeschool, waar deze arbeid als geschikt afstudeerproject 
werd aanvaard. 

De noodzaak van volstrekt onafhankelijke opstelling van beide auteurs en 
de elders dan bij de provincie liggende verantwoordelijkheid voor de weten

schappelijkheid van het rapport noopten tot grote vrijheid voor beide auteurs 
en beletten nauw gerichte, al te zeer beperkende, opdrachtgeving door de 
provincie, die volstond met verwijzing naar de problemen, welke zij bij de 

"vuilzorg" in haar gebied ervaart. 
De wetenschappelijke waarde van het rapport hier niet in mijn oordeel 

betrekkende, meen ik wel de heel eigen, onafhankelijke, moderne aanpak 

uitdrukkelijk te mogen waarderen. Het rapport verdient en biedt ruime 

mogelijkheid voor concrete discussie. Het rapport zal aan vele instanties worden 
toegezonden en met grote belangstelling worden de reacties van de deskundigen 
afgewacht. 

Ik meen ook waardering te mogen uitspreken voor beide jonge weten

schappers, die met een duidelijke behoefte aan maatschappelijke waarde voor 
hun arbeid dit project met zoveel enthousiasme hebben aangedurfd. 

Dank moge ik brengen aan de verschillende instanties en personen, die 
mede de mogelijkheden voor dit project schiepen, met name aan de heren: 

prof.ir. C.H.V.A. Botter, ir. C.P.M. Govers, wetenschappelijk medewerker aan 
de T.H.E., ir. J.A. den Dulk, adjunct-directeur Gemeentewerken Eindhoven en 

dr. H. Copier, tot voor kort ter provinciale griffi~ werkzaam, in het bijzonder 
op het gebied van de milieu-hygiëne, die gezamenlijk het werk van beide 

studenten hebben begeleid. 
Gaarne spreek ik de hoop uit en de wens, dat dit rapport voor 

Noord-Brabant een bijdrage zal zijn tot spoedige, duidelijke en succesvolle 
beleidsvorming bij de vastvuilzorg in deze provincie, een beleidsvorming, welke 
de gewesten, de gemeenten, de waterschappen en alle andere betrokken 

instanties zal kunnen aanspreken, overtuigen en zal leiden tot eendrachtige 

samenwerking. 

lid gedeputeerde staten 
van Noord-Brabant 

voor de milieuhygiëne 

~1 •ë-0"" ~ 
~ --

Ir. H.A. v an Haaren 
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SAMENVATTING 

Een milieuhygiënisch en ekonomisch verantwoorde aanpak van de vuilzorg 
zal in veel gevallen vragen om samenwerking tussen de gemeenten. Daar er 
veel samenwerkingsverbanden mogelijk zijn, werden de financiële conse
quenties voor de vuilzorg van de verschillende samenwerkingsverbanden 
m.b.v. een computer berekend. 
Vervolgens worden de - in ekonomisch opzicht - meest gunstige oplos
singen getoetst aan milieuhygiënische, planologische en organisatorische 
eriteria. Door vervolgens de bestaande plannen te vergelijken met de 
"optimale situatie" werd een inzicht verkregen in hoeverre men de 
bestaande ontwikkelingen zou moeten stimuleren of bijsturen. 

Om in het complexe probleem van de vuilzorg enig licht te kunnen 
scheppen werd het probleem opgesplitst in de volgende deelgebieden: · 
vuilhoeveelheden, technologische ekonomische, planologische, milieu
hygiënische en organisatorische aspecten. Tussen deze de-elgebieden bleek 
het mogelijk kwantitatieve en/ of kwalitatieve relaties te onderscheiden. De 
kwantitatieve relaties werden ondergebracht in een bedrijfsekonometrisch 
model. Met behulp van dit model werden de mogelijke oplossingen 
doorgerekend. Bij het beoordelen van de mogelijke oplossingen . werd 
zowel gebruik gemaakt van de resultaten van deze berekeningen als van 
inzichten in de kwalitatieve aspecten van de verschillende vuilverwerkings
methoden. 

Als mogelijke verwerkingsmetheden kwamen in aanmerking: gekontro
leerd storten, verbranden en afvoer naar een kompostbedrijf van de 
V.A.M. Al deze methoden zijn milieuhygiënisch aanvaardbaar uit te voe
ren. Bij het gekontroleerd storten is dit mede te denken aan het gebruik 
van z.g. compactors. 
Na analyse van de verwerkingskosten bleek de arbeidsproduktiviteit bij 
gekontroleerd storten ongeveer 10 maal zo hoog te zijn als bij verbranden, 
zodat niet te verwachten valt dat t.g.v. loonstijgingen de verbrandings
kosten in de toekomst gunstiger zullen uitvallen dan de kosten voor 
gekontroleerd storten. 
Verder-is op het gebied van de vuilcijfers gebruik gemaakt van de meest 
recente schattingen. Volgens het Centraal Planbureau zou het industrieel 
vuilaanbod per hoofd van de bevolking minstens 500 kg bedragen, terwijl 
men tot nu toe aannam, dat dit hooguit 200 kg zou bedragen. 

Uit dit onderzoek is gebleken dat gekontroleerd storten voor Noord
Brabant de meest aantrekkelijke methode van vuilverwerken is. Niet alleen 
omdat deze methode goedkoop is, maar vooral ook omdat er goede, 
planologisch verantwoorde, mogelijkheden bestaan het gekontroleerd 
storten te integreren in stadsontwikkelingen. (stadsparken). Bij deze 
methoden bestaan er wat betreft het aantal mogelijke verwerkingsplaatsen 
ruime mogelijkheden. 
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INLEIDING 

Hoewel op het ogenblik iedere gemeente zelf verantwoordelijk is voor de 
vastvuilverwijdering en verwerking valt te verwachten, dat volgens de 
toekomstige "wet inzake afvalstoffen", het provinciaal bestuur met een 
plan moet komen, waarin de "vuilzorg" voor de gehele provincie geregeld 
wordt. Een aantal gemeenten behandelt momenteel het probleem op een 
verantwoorde wijze, andere hebben een minder bevredigende oplossing. 
(de "vuilnisbelt"). Een milieuhygiënisch en ekonomisch verantwoorde 
aanpak van de vuilzorg zal in veel gevallen vragen om samenwerking tussen 
diverse gemeenten. Er bestaan op het ogenblik reeds plannen voor 
regionale en zelfs provinciale aanpak van dit probleem. Het is echter 
moeilijk om te kunnen beoordelen of de ontwikkelingen, die deze plannen 
voorstaan, wel de meest gunstige voor de gehele provincie Noord-Brabant 
zijn. 

De bedoeling van dit onderzoek is, om het mogelijk te maken, dat deze 
plannen beoordeeld kunnen worden in het belang van de totale provincie. 
Hiertoe is een bedrijfsekonometrisch model ontwikkeld, waarmee het 
mogelijk zal zijn, om de "meest gunstige oplossingen" voor de gehele 
provincie te berekenen. Deze berekende plannen zullen vervolgens getoetst 
worden aan milieuhygiënische planologische en organisatorische aspecten. 
Tevens zullen de reeds bestaande situaties of ontwikkelde plannen met de 
"optimale" oplossing vergeleken worden, zodat beoordeeld kan worden, 
of in een bestaande situatie, moet worden ingegrepen. 

Om ondanks de onnauwkeurigheid van de gehanteerde kencijfers toch 
bruikbare plannen te kunnen ontwikkelen is met behulp van gevoeligheids
analyses een inzicht verschaft in de relevantie van de diverse kencijfers. 
Hierdoor bleek het mogelijk aan te geven, binnen welke grenzen de 
kencijfers mogen afwijken, voordat een ander alternatief in aanmerking 
komt. 

7 
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DE BEDRIJFSKUNDIGE AANPAK EN HET PROBLEEM VUILZORG 

De bedrijfskunde richt zich op multi-disciplinaire problemen zoals die in 
bedrijven en andere organisaties voorkomen. 
Vuilzorg is zo een complex probleem, dat vraagt om een multi-disciplinaire 
aanpak. Bij dit onderzoek is dan ook getracht om zoveel mogelijk met de 
verschillende deelaspecten en hun onderlinge relaties rekening te houden. 
De systematiek van dit onderzoek is schematisch* als volgt weer te geven: 

Beschrijving van het probleem en formulering van de hypothesen (hfdst. 4 
en 5) 
Ontleding van het probleem in deelgebieden (hfdst. 6) 
V astleggen van relaties tussen deelgebieden (hfdst. 7) 
Verwerking van de onderzoeksresultaten (hfdst. 8) 
Toetsing van de hypothesen (hfdst. 8) 
Onderscheiden van hoofd- en bijzaken (hfdst. 8) 
Conclusies (hfdst. 9) 

* In de tussen haakjes genoemde hoofdstukken wordt het betreffende deel van het onderzoek uitgebreid 

beschreven. 
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3 

LITERATUUR OP HET GEBIED VAN HET "VASTVUIL" 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht van de bestudeerde literatuur op het 
gebied van de vuilzorg gegeven. Bij de onderstaande korte beschrijving van de 
literatuur is de volgende indeling aangehouden. 

1. Algemene rapporten 
2. Specialistische artikelen 
3. Vuilverwerkingsrapporten voor de provincie Noord-Brabant en delen 

hiervan 
4. Vuilverwerkingsrapporten voor gebieden buiten de provincie Noord-Bra

bant 

De hoofdlijnen uit de bestudeerde rapporten worden in de volgende paragrafen 
weergegeven. Verder is in de bijlagen 8 t/ m 10 een beschrijving opgenomen van 
die methoden van vuilverwerken die het meest in aanmerking komen namelijk 
gekontroleerd storten, verbranden en komposteren. 
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3 

3.1. Algemene rapporten. 

Het meest actuele rapport in deze categorie is het rapport "Vuilverwijdering 

periode 1970- 2000" van de Stichting Verwijdering Afvalstoffen (8). 

Hierin worden talloze richtlijnen gegeven op het gebied van de vuilverwerking. 

Vele van de door ons gebruikte cijfers zijn afkomstig uit dit rapport. 

De rapporten van Thierauf (20) en Niemeyer ( 19) beschrijven een groot aantal 

mogelijke verwerkingsmetboden van huishoudelijk afval. In deze rapporten 

hebben vooral die milieu-hygiënische aspecten en de techniek van het 

vuilverwerken de aandacht. Het economische aspect van de verwerkings

metboden krijgt hier slechts geringe aandacht. Andere rapporten uit deze 

categorie zijn: 

Abfallbeseitigung in den U.S.A. ( 42), 

Milieuverzorging vast vuil ( 12), en 

Wat is de omvang van de milieuverontreiniging ( 1 0). 

3.2. Specialistische artikelen met betrekking tot de vastvuilproblematiek 

De artikelen in deze groep hadden betrekking op specialistische onderwerpen, 

zoals optimalisering van de locatie van de vuilverwerkingsplaats (28, 40, 39, 

54), planologie (25, 26, 27), benutting van verbrandingswarmte t.b.v. energie 

opwekking (22, 23, 41, 51), grondwaterverontreiniging door afvalstorten (52, 

53) en hergebruik (17, 21, 36, 37, 38, 47). 

Het ligt niet in de lijn van dit rapport om deze artikelen uitgèbreid te belichten, 
doch we hebben vanzelfsprekend wel gebruik gemaakt van de conclusies. 

3.3. Vuilverwerkingsrapporten voor Noord-Brabant of delen ervan. 

In deze rapporten treft men veelal dezelfde structuur aan, bestaande uit een 

inventarisatie van de aard en de hoeveelheid vuil, keuze van een verwerkings

methode en in enkele gevallen een uitwerking van concrete plannen. 

Uitvoering van deze plannen blijkt in de praktijk op vele moeilijkheden te 

stuiten voornamelijk op organisatorisch gebied. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 29, 34). 

3.4. Vuilverwerkingsrapporten voor gebieden buiten de provincie Noord

Brabant. 

Deze rapporten zijn, evenals die voor Noord-Brabant, veelal als volgt opge

bouwd: Inventarisatie van hoeveelheden vuil, keuze verwerkingsmethcxle, aan te 

bevelen regio-indeling en concrete plannen. 

10 



Het laatste is vooral in het rapport van de provincie Friesland (16) in detail 

uitgewerkt. Overigens zijn de plannen in de andere rapporten in het algemeen 
wat vager. 
Het rapport over het engelse graafschap Wiltshire (55) is vooral interessant 

vanwege het wiskuJldige model dat gehanteerd wordt. Andere rapporten in deze 
categorie staan vermeld in de literatuurlijst (13, 14, 15, 30, 31, 32, 33). 

11 
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"VASTVUILSITUATIE" IN NOORD-BRABANT EN DE HIERUIT AFGE
LEIDE PROBLEEMSTELLING. 
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4.1. Beschrijving van de vastvuilsituatie in Noord-Brabant. 

Op het ogenblik is iedere gemeente zelf verantwoordelijk voor de vuilzorg 

binnen haar gebied. Een aantal gemeenten lost dit probleem op verantwoorde 

wijze op, een groter aantal heeft echter een zeer onbevredigende "oplossing", in 
de meeste gevallen bestaande uit het ongekontroleerd storten, soms beneden 

het grondwaternivo. (in den natte). 
Uit de enquête van provinciale waterstaat gehouden in 1969 en eigen enquête 

blijkt dat voor de meeste gemeenten de stortmogelijkheden binnen één tot 
enkele jaren zijn uitgeput. Dit wordt mede in de hand gewerkt doordat er naar 

gestreefd wordt het ongekontroleerd storten tegen te gaan. 

In het voorontwerp van de "wet inzake de bodemverontreiniging" - dit 

voorontwerp is inmiddels teruggetrokken- was opgenomen dat de provincie 
moet komen met een plan of in ieder geval richtlijnen voor de vuilzorg in haar 

provincie. Verwacht mag worden dat in de toekomstige "wet inzake afvalstof

fen" een gelijksoortige koördinerende taak aan de provincie toegekend zal 
worden. 

In het bijzonder zal van het provinciaal bestuur gevraagd worden om richtlijnen 
aan te geven voor samenwerkingsverbanden, met betrekking tot de vuilzorg. 

13 



4.2. Probleemstelling. 

~ ... 
Naar aanleiding van de hiervoor beschreven vastvuilsituatie in de provincie 
Noord-Brabant is de volgende probleemstelling geformuleerd. 

Waaraan moeten provinciale richtlijnen op het 
gebied van de vuilzorg voldoen en hoe kan, 
hiermee rekening houdende, gekomen worden 
tot een provinciaal plan op het gebied van de 
vuilverwijdering en verwerking. 

Voor het oplossen van deze probleemstelling is het noodzakelijk onderstaande 
vragen te beantwoorden. 

Door welke factoren wordt bepaald welke verwijderings- en verwerkings
metboden moeten worden gebruikt. 

Hoe ziet een optimaal plan voor de vuilzorg eruit aannemende een 
bepaalde vuilproduktie en concentratie in deze provincie. 

In hoeverre zijn de plannen van regio's en gewesten met dit plan in 
overeenstemming. 

Wat is de invloed van veranderingen in vuilconcentraties, regionale 
indeling, verwerkingskosten en ligging van de verwerkingsplaats op een 
plan. 

14 



5 
VERWACHTINGEN t.a.v. DE UITKOMSTEN 

De hierna gestelde hypothesen zijn geformuleerd om de juistheid van de aanpak 
van het onderzoek zoals dat beschreven staat in hoofdstuk 2 te toetsen. Tevens 
kunnen de hypothesen dienen als een van de uitgangspunten bij het opstellen 
van beoordelingscriteria voor plannen m.b.t. de vuilzorg. 
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5 
5.1. Hypothesen 

Voor elke vuilverwerkingsmethode wordt een z.g.n. kostenkromme opgesteld, 
nader uitgewerkt in paragraaf 7 .2. 
In deze kostenkrommen staat per ton de som van de verwerkings- en 
transportkosten uit tegen het aantal benodigde verwerkingsplaatsen voor de 
vuilverwerking van geheel Noord-Brabant. 

In sommige kostenkrommen zal het voordeel van het op grotere schaal 
verwerken van het vuil teniet worden gedaan door de hogere transport
kosten. Vooral als het om kleine relatieve verschillen gaat zullen andere 
overwegingen de doorslag moeten geven. 
Hypothese 1. 
Bij sommige verwerkingsmetheden kunnen gebieden in de kosten
krommen voorkomen, die voor enkele alternatieven zulke geringe verschil
len in kosten geven, dat hieruit geen voorkeur voor een bepaald alternatief 
in dit gebied mag volgen. Andere overwegingen zullen dan de keuze 

moeten bepalen. 

i gebied van gelijke kosten 

-d -e.o 
.s 
t:: 
0 ..... -t:: <l) ..... 
00 
0 
~ 

2 3 4 n 

aantal verwerkingsplaatsen ..,. 

Fig. 1 Kostenkromme met een vlak gedeelte 
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In de kostenkrommen kunnen duidelijkeminima optreden. Het is echter 

mogelijk dat men deze minima niet kiest omdat andere overwegingen, b.v. 
van organisatorische of milieuhygiënische aard, grenzen stellen aan het 

aantal verwerkingsplaatsen. 
Hypothese 2. 
De kostenkrommen van bepaalde verwerkingsmetboden kunnen een 

duidelijk kostenminimum te zien geven. Milieuhygiënische- of organisa

torische aspecten kunnen aanleiding geven dit minimum niet te kiezen. 

1 
mogelijke keuze 

2 3 4 n 

aantal verwerkingsplaatsen " 

Fig. 2 Kostenkromme met een duidelijk minimum 

Voor een aantal deelgebieden in Noord-Brabant zijn reeds voorstellen 

gedaan het vuil op een bepaalde manier en schaal te gaan verwerken. (2, 3, 

4, 5, 6, 7) Uitgangspunt is hierbij om binnen een bepaald gebied een zo 
goed mogelijke oplossing te vinden. Hierdoor kan het gebeuren dat voor 
andere gebieden de mogelijkheden beperkter worden. Uiteindelijk kan 
voor de gehele provincie het totaal van deze deeloplossingen veel duurder 

worden dan een oplossing waarbij alle deeloplossingen goed op elkaar zijn 
afgestemd. 

Hypothese 3. 
Door het "optimaliseren" van deelgebieden kan een oplossing gevonden 
worden die voor de gehele provincie niet de gunstigste is. 
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In meerdere vuilverwerkingsplannen wijst men op grond van de kosten al 
van te voren bepaalde vuilverwerkingsmethoden af. Hierbij verwaarloost 
men veelal het feit, dat de vuilverwerking slechts een onderdeel van de 
vuilzorg vormt. De transport- en inzamelkosten kunnen een aanzienlijk 
deel van de totale kosten vormen. Van deze totale kosten van de vuilzorg 
kunnen de verwerkingskosten zo'n gering deel uitmaken, dat zelfs een wat 
duurdere methode relatief gezien niet tot veel hogere kosten leidt. 
Hypothese 4. 
Gebrek aan inzicht in de opbouw van de totale kosten van de vuilzorg is er 
de oorzaak van dat vaak op verkeerde gronden een keuze voor een 
verwerkingsmethode gedaan wordt. 
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6 

BESCHRIJVING VAN DE ELEMENTEN VAN HET ONDERZOEK 

In dit hoofdstuk worden de elementen beschreven, waaruit deze studie is 
opgebouwd. Tevens geeft deze beschrijving aan hoe gedetailleerd deze 
elementen bekeken zijn. 
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6 
6.1. Vuilaanbod 

6.1.1. Omschrijving en beperkingen van de vuilcategorieën 

In de literatuur treft men verschillende omschrijvingen van de voorkomende 
vastvuilcategorieën aan. De meest gangbare omschrijving is die van de S.V.A. 
(8), deze wordt verder in het rapport aangehouden. 
De omschrijvingen van categorieën vastvuil luiden: 

A: stedelijk afval bestaande uit: huisvuil, grofvuil, tuinvuil, veeg.:. en markt
afval, afval uit kantoren, winkels, kleine bedrijven en inrichtingen, 
voornamelijk behorend tot de dienstverlenende sector. 

B: normaal verwerkbaar industrie-afval, afkomstig van grotere bedrijven en 
industrieën. 

C: moeilijk verwerkbare afvalstoffen uit de chemische- en petrochemische 
industrie, laboratoria, onderzoekinstellingen alsmede van bedrijven die 
voor hun procesvoering of fabricage gebruik maken van chemicaliën, 
lakken, dompelbaden enz. 
N.B. De afvalstoffen in deze categorie zijn in vele gevallen vloeibaar of 
half-vast. Tot deze groep van afvalstoffen behoren o.a. de vluchtige, 
explosieve, giftige, in het algemeen agressieve en zeer gevaarlijke afval
stoffen. 

D: afvalstoffen uit de agrarische industrie, o.a. afkomstig van land- en 
tuirbouwbedrijven en veilingen. 

E: afvalstoffen uit de bio-industrie, fokkerijen en slachterijen (o.a. overma
tige meststoffen), voorzover het geen destruktiemateriaal betreft. 

F: pathologisch afval en besmet afval uit ziekenhuizen en verpleeginrich
tingen. 

G: slib, afkomstig van zuiveringsinstallaties van huishoudelijk- en/of indus
trieel afvalwater. 

H: bouw- en sloopafval, verontreinigde grond, puin e.d. zowel uit de 
woonsektor als uit industriële bedrijven. 

J: afgedankte auto's. 
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De categorieën C, F en J worden verder in dit rapport niet behandeld. De 
categorieën C en J ( 47) vragen n.l. om een landelijke aanpak. Categorie F 
vereist een geheel aparte behandeling, waarschijnlijk dienen de ziekenhuizen 
hier zelf voor te zorgen. 
Dit rapport beperkt zich dus tot de categorieën A,B,D,E,G en H, de categorieën 
D, E en G worden verder als een groep aangeduid, zodat er uiteindelijk vier 
groepen ontstaan: 

A: stedelijk afval 
B: industrieel (licht en brandbaar) 
H: industrieel (zwaar en onbrandbaar) 
D,E,G: slib, agrarisch afval en mest. 

6.1.2. Stedelijk afval 

De schattingen hierover lopen vrij sterk uiteen. (Zie fig. 3) 
Oorzaken hiervan zijn: 

De hoeveelheid afval hangt af van de mate van verstedelijking. V erstede
lijkte gebieden geven per hoofd van de bevolking in het algemeen een 

grotere hoeveelheid stedelijk afval. 
De schattingen zijn gebaseerd op verschillende omschrijvingen van ste
delijk afval. Zo hanteert J.W.Beek (10) als omschrijving het licht - en 
brandbaar afval, anderen rekenen ook het grofvuil bij deze categorie. 
De lagere schattingen zijn meestal van oudere datum, de meest actuele zijn 
die van stadsgewest Tilburg (4), S.V.A. (8), J.W.Beek (10) en de 
agglomeratie Eindhoven (2). 
In landelijke gemeenten zijn niet alle inwoners aangesloten op de 
vuilophaaldienst. 

Voor 1970 wordt in dit rapport uitgegaan van de schattingen van de S.V.A. nl. 
270 kg stedelijk afval per hoofd. (Zie aanname in fig. 3) Om de totale toename 
van de hoeveelheid stedelijk afval te berekenen moet men rekening houden met 
de stijging van het stedelijk afval per hoofd en de toename van de bevolking. 
De stijging van het stedelijk afval per hoofd en per jaar wordt door de S.V.A. 
geschat op 1,9 procent en door de Heidemij op 2 procent. In dit rapport wordt 
een stijging aangehouden van 1 ,9 procent, terwijl de bevolkingstoename volgens 
het Centraal Plan Buro op 0,5 procent per jaar gesteld mag worden. 
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Fig.3. Stedelijk afval in 1970 (in kg) per hoofd en per jaar 

6.1.3. Industrieel afval (cat. Ben H) 

Over de categorieën B en H zijn niet zoveel betrouwbare cijfers bekend, fig. 4 
geeft enige schattingen weer, fig. 5 geeft enkele totaal-cijfers van de categorieën 
stedelijk afval plus industrieel afval. Omdat een belangrijk deel van de afvoer van 
het industrieel afval in handen is van particuliere ondernemers, waarover weinig 
bekend is, lopen de schattingen belangrijk uiteen. 

Wat de hoeveelheid industrieel afval betreft, wordt de aanname in dit rapport 
{zie fig. 4) gebaseerd op vrij recente gegevens van het Centraal Plan Bureau 
(bijlage 1 ). Volgens deze gegevens was de totale hoeveelheid vast industrieel 
afval in 1970 in Nederland 6.7 milj. ton. Noord-Brabant draagt hieraan 
0,9 mln. ton bij. Deze toewijzing is gebaseerd op het gegeven dat 13,5 procent 
van de industriële productie van Nederland in Noord-Brabant tot stand kwam. 
Dit komt neer op 500 kg per hoofd van de bevolking. In dit rapport wordt 
verder gerekend met een hoeveelheid industrieel afval van 1 700 kg per 
werknemer per jaar. Deze grootheid geeft een beter inzicht in de geografische 
spreiding van het vuilaanbod en wordt dan ook in het computerprogramma 
gehanteerd. 
Het groeicijfer van deze categorie wordt gerelateerd aan het groeicijfer van de 
industriële produktie in constante prijzen. Dit is een groei van 4,5 procent per 
jaar voor het brandbare industriële afval en een groei van 3,5 procent per jaar 
voor het onbrandbare industriële afval. In deze cijfers van het Centraal Plan 
Buro is al rekening gehouden met een groei van de bevolking van 0,5 procent 
per jaar. 
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Fig.4. Industrieel afval in 1970, in kg per per hoofd per jaar 
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Fig.5. Industrieel +stedelijk afval in 1970, in kg per hoofd per jaar. 
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6.1.4. Slib, agrarisch afval en mest (cat. D, Een G) 

De schatting van de hoeveelheid slib is gebaseerd op de cijfers in het provinciaal 
zuiveringsplan ( 18). 
Uit die cijfers bleek, dat voor 1970 de hoeveelheid slib voor Noord-Brabant op 
0,1 miljoen m3 geschat kon worden. Dit is 5 5 lt. of wel 5 5 kg (s.g. is 1) slib per 

hoofd. Voor 1977 wordt een hoeveelheid van 0,5 mln. m3 slib verwacht. 
Vermoedelijk zal in nieuwe installaties dit slib thermisch worden gedroogd of 
vergist. Dit zal een volumevermindering van max. 50 procent geven. 

Een deel van het slib kan gebruikt worden voor grondverbetering of voor 
bemesting. Voor de laatste toepassing is echter veel concurrentie van de mest 
uit de bio-industrie te verwachten. 
Aangenomen wordt dat er in 1977 0,15 mln. m3 slib gestort moet worden. 

De schattingen van het agrarisch afval en het afval uit de bio-industrie is 
voornamelijk gebaseerd op de gegevens van de S.V.A .. Hierbij is aangenomen, 

dat het totaal van de categorieën D,E en G in 1970 ongeveer 70 kg per hoofd is. 
Het groeipercentage is 1,5 procent per jaar, hierin is de groei van de bevolking 

al verdisconteerd. 

6.1. 5. Het aandeel van de diverse vuilcategorieën in het vastvuil aanbod en de 
groeipercentages van deze categorieën 

In fig. 6 is de samenstelling van het vastafval weergegeven, zoals deze in dit 
rapport gehanteerd wordt. 
Te verwachten valt dat het aandeel van plastic in het stedelijk afval- dat op dit 
moment minder dan 5 procent is- zal toene1hen. Zolang het echter niet boven 

de 10 procent stijgt zal het nog geen consequenties voor de verbrandingsinstal
laties geven, vooral als de hoeveelheid chloorhoudende plastics beperkt blijft. 

S.g. cal. ton/hoofd m3/hoofd groei 
waarde per jaar per jaar proc. 

A: stedelijk afval 0,2 2000 0,27 1,35 1,9 
B: Industr.,brandbaar 0,15 2300 0,20 1,30 4,5 
H:lndustr., onbrandbaar 1,2 - 0,30 0,25 3,5 
D,E,G: slib,agrar.afval,mest 1,0 - rurz 0,07 1,5 
Totaal per hoofd/jaar 0,84 2,97 

Fig. 6. Samenstelling van het vast afval in 1970 
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6.1.6. Totale vuilaanbod in 1977 en 1987 

Met de vuilcijfers van 1970 (zie fig. 6) zijn de hoeveelheden vastafval in 1977 
en 1987 berekend. Dit is 5 respectievelijk 15 jaar nadat dit onderzoek gestart is. 

vuilaanbod in 1977 vuilaanbod in 198 7 

in tonnen inm3 in tonnen inm3 

A: Stedelijk afval 0,59 10 6 2,9 10 6 0,74 10 6 3,7 10 6 

B: Industt. brandbaar 0,5 10 6 3,3 106 0,74 10 6 4,8 10 6 

H: Industr. onbrandbaar 0,7 10 6 0,59 10 6 0,95 10 6 0,8 10 6 

D,E,G: Slib, agrar. afval, mest 0,15 10 6 0,15 10 6 0,18 10 6 0,18 106 

Totaal 1,94 10 6 6,94 10 6 2,61 10 6 9,48 10 6 

Fig. 7. Totaal vuilaanbod in de provincie Noord-Brabant in 1977 en 1987. 

25 



6.2. Technologische aspecten van de vuilzorg. 

6.2.1. Consequenties van de voor Noord-Brabant in aanmerking komende 
verwerkingsmethoden. 

Na bestudering van de literatuur op het gebied van de vuilverwerking en uit 
gesprekken met deskundigen blijkt dat- met de huidige inzichten- in de 
periode tot 198 7 slechts een beperkt aantal verwerkingsmetheden voor 
Noord-Brabant in aanmerking komen. 
Deze methoden zijn: 
1. Gekontroleerd storten 
2. Verbranden en gekontroleerd storten van residu en onbrandbaar afval. 
3. Komposteren (afvoer per spoor) 
Beschrijving van deze methoden zijn te vinden in bijlagen 8 t/m 10 en in (8), 
( 19) en (20). 

A 

B 

H 

Komposteren (Afvoer per spoor) 
Voor komposteren geldt dat men voor Brabant aangewezen is op afvoer 
per spoor naar het V AM bedrijf te Wijster. Dit omdat de verwerking op 
zeer grote schaal inoet gebeuren om rendabel te kunnen zijn. 
Het V AM bedrijf te Mierlo biedt te weinig uitbreidingsmogelijkheden om 
als alternatief voor geheel Brabant in aanmerking te kunnen komen. Wel 
zou overwogen kunnen worden een deel van het vuil naar Mierlo af te 
voeren. In het vervolg wordt deze methode aangeduid als "afvoer per 
spoor". Het is in principe n.l. ook mogelijk om het per spoor afgevoerde 
afval gekontroleerd te storten. In feite lijken de twee grote kompostbe
drijven van de V.A.M., vanwege het afnemen van het komposteerbare deel 
van het afval, hoe langer hoe meer op grote stortbedrijven. 

Volume en gewichtsvermindering bij de diverse verwerkingsmethoden. 
In fig. 8 is aangegeven wat het effect van de drie verwerkingsmetheden is 
m.b.t. de volume- en gewichtsafname van de verschillende categorieën vast 
afval, fig. 9 geeft de volumevermindering visueel weer. 

I 
Aanbod in 1970 na verbranding na gek.storten afvoer per spoor 

in ton/hfd in m.3 /hfd in ton/hfd inml/hfd in ' 00/hfd in m.3/hfd in'00/hfd inml/hfd 

: stedelijk afval 0,27 1,35 0,09 0,10 0,27 0,35 0,16 0,20 

: industr., brandbaar 0,20 1,30 0,07 0,10 0,20 0,29 0,15 0,22 

! industr,, onhu.ndbaar 0,30 0,25 0,30 0,25 0,30 0,25 0,30 0,25 

D.E,G: slib, agrar. afval,mest 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Totaal 0,84 2,97 0,53 0,52 0,84 0,96 0,68 0,74 

Fig.8. Het effect op volume en gewicht v/d verwerkingsmethoden. 
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Fig.9. In bovenstaand figuur wordt de volumevermindering visueel weergegeven. 

Benodigd grondoppervlak voor het storten van afvalstoffen. De hoeveel

heid vast vuil zal in 1977 in Noord-Brabant bijna 2 mln ton zijn. 

Stel, dat alles gestort zou worden en hierbij een verdichting tot een s.g. 

van 1 plaats vindt, dan zou per jaar 2 mln m3 vuil resteren. Bij een 

gemiddelde storthoogte van 8 meter, is hiervoor 25 ha per jaar nodig. Om 

de grootte van dit getal beter te kunnen begr{i pen, zijn in figuur 1 0, ll en 

12 de oppervlakten van enkele andere projecten gegeven die grond 

benodigen. 

De oppervlakte van Noord-Brabant (totaal 510.500 ha) is als volgt 
samengesteld: 

cultuurgrond 
bos 
woeste grond 
water breder dan 6 meter 
overigen 

Figuur 10. 

351.300 ha 
66.100 ha 
16.900 ha 
19.000 ha 
57.200 ha 
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Onder overige gronden (57.200 ha) worden verstaan bebouwde oppervlak

ten, industrieterreinen, verharde wegen, terreinen t.b.v. recreatie en 

zandafgravingen. 

Per jaar zijn de volgende hoeveelheden grond nodig ten behoeve van: 

-bebouwing 572 ha 
- verkeersdoeleinden 400 ha 
- recreatie doeleinden 380 ha 
- zand afgravingen 200 ha 
- industrie en handel 145 ha 

Figuur. 11. 

Zou men al het vuil in Noord-Brabant storten, verbranden of komposte

ren, dan heeft men per jaar de volgende hoeveelheid grond nodig. 

Benodigde hoeveelheid grond per jaar indien men de volgende verwer
kingsmethoden toepast. 

gekontroleerde stort 
komposteren 
verbranden plus storten 

Figuur 12. 

25 ha 
19,5 ha 
13,5 ha 
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6.2.2. Mogelijke aantallen verwerkingsinstallaties in Noord-Brabant 

In deze paragraaf wordt aangegeven welke grenzen er redelijkerwijze aan de 
grootte van de verwerkingseenheden zijn gesteld. Hieruit en uit het totale 
vuilaanbod in de provincie Noord-Brabant volgen dan de mogelijke aantallen 
verwerkingsplaatsen in de provincie. 

Verbrandingsinstallaties 

Installaties met een jaarcapaciteit van minder dan 50.000 ton, komen 
waarschijnlijk niet in aanmerking. De verbrandingskasten per ton worden 
dan zo hoog, dat het aantrekkelijker zal zijn het vuil naar grotere 
eenheden te transporteren. Een bovengrens is nauwelijkste stellen aan de 
jaarcapaciteit van een verbrandingsinstallatie. Daar er in 1977 ongeveer 
1 mln ton brandbaar vuil in Noord-Brabant zal zijn, mogen we verwachten 
dat de meest gunstige oplossing ligt tussen de 1 en 20 installaties. Hierbij 
moeten we niet vergeten, dat altijd een deel van het vuil, doordat het 
onbrandbaar is, gestort moet worden. 

Gekontroleerde stort 
Bij installaties met een jaarcapaciteit van minder dan 50.000 ton, wordt 
het materiaal en personeel zo inefficiënt benut, dat we in dit gebied geen 
oplossingen mogen verwachten. Ook hier is er geen bovengrens aan de 
capaciteit van een stort te stellen. We mogen daarom verwachten, dat het 
aantal verwerkingsplaatsen bij een totaal vuilaanbod in 1977 van 1,9 mln 
ton tussen de 1 en 35 zal liggen. 

Afvoer per spoor 
Het maximum aantal locaties voor overlaadstations dat wij konden 
onderscheiden was 20. Het aantal werd n.l. beperkt door de ligging van de 
spoorlijnen t.o.v. de vuilconcentraties. 

6.2.3. Recycling- en hergebruik van afvalstoffen 

In de nieuwsmedia wordt veelal gesuggereerd dat recycling en hergebruik de 
enige in aanmerking komende oplossingen zijn voor het afvalvraagstuk. 
De tot nu toe ontwikkelde technieken - om gedeelten van het afval opnieuw te 
gebruiken - bieden evenwel een gedeeltelijke oplossing. Bovendien kost dit 
terugwinnen van grondstoffen enorme hoeveelheden energie en vaak gaat dit 
ook nog gepaard met sterke waterverontreiniging. ( 17,21,37 ,50). 
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De kosten van deze methoden worden vrijwel nooit gedekt uit de inkomsten. 
Ook bij het komposteren door de V.A.M. maken de betalingen door de 
vuilleveranciers de exploitatie sluitend. 
Met betrekking tot het zuinig omgaan met de beperkte hoeveelheden 
grondstoffen op aarde kan opgemerkt worden, dat het op dit moment 
ekonomisch niet aantrekkelijk is grondstoffen uit afval terug te winnen. (bijlage 
2, stroom E) Het is veel efficiënter zich te richten op de processen die 
voorafgaan aan het afvalstadium n.l. levensduurvergroting, hergebruik van 
producten en materialen (zie bijlage 2, stromen F,B,D) en vermindering van 
proces afval. 
Bovenstaande overwegingen hebben ertoe geleid dat in dit rapport het 
hergebruik via het afvalstadium- behalve komposteren - niet verder bekeken is. 

Een aparte plaats neemt het benutten van warmte bij verbranding in. Ook dit 
kan gezien worden in het kader van het zuinig beheer van grondstoffen. 
De totale hoeveelheid brandbaar afval in Brabant is in 1977 ongeveer 1 mln ton 
per jaar. Dit vuil heeft een calorische waarde van 2000 kcal/kg. 
Totale calorische waarde brandbaar vuil 2000 miljard kcal. Het totale energie
verbruik (aardolie, gas, steenkool) in Nederland was in 1971 5 46.700 miljard 
kcal. In Brabant woont 14 procent van de bevolking. Stel, dat het energie
verbruik eveneens 14 procent van het totaal is, dan is de energiebehoefte in 

Brabant 75200 miljard kcal. Door het vuil te verbranden kan men dus 
theoretisch 2,6 procent van de energiebehoefte in Brabant dekken. 
Zou men de verbrandingswarmte omzetten in electriciteit, dan zou dit bij een 
rendement van 30 procent 700 miljoen kWh opbrengen. 
Het electriciteitsverbruik in Nederland was in 1971 44.000 miljoen kWh. Het 
electriciteitsverbruik in Brabant was ongeveer 6000 miljoen kWh. 
Door de warmte, die bij vuilverbranding ontstaat, om te zetten in electriciteit, 
kan men 11,5 procent van de brabantse behoefte dekken. 

Overigens kan ook het aanleggen van een recreatieterrein d.m.v. een gekontro
leerde stort als een vorm van hergebruik worden beschouwd. 

6.2.4. Transport 

Men heeft de mogelijkheid het transport van huisvuil naar een verwerkings
ptaats uit te voeren met huisvuilauto's of het vuil over te laden en te 
transporteren met containers. Wel moeten er dan overlaadstations gebouwd 
worden. Deze stations zullen beschouwd worden als verwerkingsplaatsen. De 
transportkosten van het overlaadstation naar de werkelijke verwerkingsplaats 
worden apart uitgerekend en toegerekend aan de betreffende vuilconcentraties. 

30 



6. 3 Ekonomische aspecten 

6.3.1 Kosten opbouw van de diverse verwerkingsmethoden 

Als verwerkingsmethoden komen in aanmerking; storten, verbranden en 
komposteren (afvoer per spoor). Hoewel de hoogte van de verwerkingskosten 

van deze methoden onderling sterk verschillen, hebben ze gemeen, dat ze allen 
opgebouwd zijn uit: 

- loonkosten 
- materiaal- en energiekosten 

- kapitaalskasten 
- grondkosten. 

Hierbij moet men bedenken, dat onderhoudskosten voor verbrandingsinstal

laties opgeplitst kunnen worden in loon- en kapitaalskosten. Hetzelfde geldt 

voor de kosten die men moet maken om een stort te beplanten. Ook deze 
kosten kan men opgebouwd denken uit loon- en kapitaalskosten. 

Een belangrijke faktor bij het beoordelen van verwerkingsmethoden is het 
percentage loonkosten in de totale verwerkingskosten per ton. In diverse 

rapporten, die handelen over een keuze tussen verbranden en gekontroleerd 

storten, wordt de eerste methode aanbevolen, daar een groot deel van de totale 

stortkosten uit loonkosten bestaat. 
De verbrandingskasten zijn voor een kleiner deel uit loonkosten opgebouwd. 
Uitgaande van de volgende gegevens van de S.V.A., en de te verwachten 

loonstijgingen zouden de stortkosten op den duur hoger uitvallen dan de 
verbrandingskosten. 

Verwerkingsmethode 

Gekontroleerde stort 
Verbranden 
Komposteren (V.A.M.) 

percentage loonkosten 

45 

27 

37 

Fig. 13 Aandeel van de loonkosten in de verwerkingskosten. 

Dat deze redenering niet geheel juist is wordt aangetoond in het hoofdstuk 
"Vergelijking kosten opbouw verbranden versus storten". 
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6.3.2. Gekontroleerde stort 

Uit bestudering van de verwerkingskosten voor gekontroleerd storten blijkt, dat 
de meningen nogal uiteen lopen wat de hoogte van de verwerkingskosten 
betreft. (zie fig. 14). Meer overeenstemming bestaat er over het verloop van de 
kosten. Boven de 100.000 ton/jaar dalen de kosten nauwelijks. Het materieel 
en personeel zijn dan "optimaal" benut.(34). 
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Stort hoogte 
Een aspect, dat de verwerkingskosten per ton sterk beïnvloedt, is de 
storthoogte. Immers, door over te gaan op een hogere storthoogte, dalen 
per ton de ·grondkosten, terreinkosten en eindbeplantingskosten. Deze 
kosten zijn afhankelijk van het oppervlak. Onder terreinkosten worden 
verstaan de inrichtingskosten van het terrein, de drainage, de omheining, 
de bosaanplant rondom, weegbrug, dienstgebouwen, garages, aanslui
tingen, inrit en emplacement, waterzuivering, aankoop van de afdekgrond 
en de aanleg of verbetering van de transport wegen. 

Als uitgangspunt bij de berekeningen wordt de onderbroken lijn in fig. 14 
genomen. Deze lijn is een "gemiddelde" van de diverse bronnen en komt 
tevens overeen met de ervaringscijfers van Tilburg. 
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Fig. 14. Schaalgrootte effect bij gekontroleerd storten. 
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6. 3. 3 Verbrandingsinstallaties 

Zoals uit fig. 15 blijkt, lopen volgens de diverse bronnen de schattingen over de 
kosten van verbranden ver uiteen. Hierbij moet wel worden aangetekend, dat de 
berekeningen niet alle in hetzelfde jaar gemaakt zijn. Het omrekenen van deze 
prijzen tot het nivo van b.v. 1970 levert zeer veel moeilijkheden op. Want 
behalve dat het loonpeil steeg, zijn ook de installaties veranderd en hiermee de 
aanschafprijzen zodat het moeilijk is een juist inzicht in de kosten te verkrijgen. 
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Fig. 15. Schaalgrootte effect bij verbranden. 
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Als uitgangspunt in de berekeningen nemen we een gemiddelde van de S.V.A. 
opgaven aan. Zie de onderbroken lijn fig. 15. 

Invloed van continu verbranden op de verwerkingskosten 
De verbrandingscapaciteit van de installatie moet van dien aard zijn, dat er 
continu gewerkt kan worden. Intermitterend stoken maakt nl. het gebruik 
van olie of gas noodzakelijk om de oven voor te verwarmen. Dit zou de 
bedrijfskosten verhogen. 

Invloed van energie opwekking op de kosten 
Door de opgewekte warmte om te zetten in energie en deze energie te 
verkopen, kan men de verbrandingskasten per ton verminderen. V rij 
algemeen is men van mening, dat alleen zeer grote installaties zich voor 
energieopwekking lenen. Men denkt hierbij aan installaties van minimaal 
100.000 ton/jaar. Men zit nl. met het probleem, dat voor deze energie een 
afnemer gevonden moet worden. Het eenvoudigste is deze energie in de 
vorm van electriciteit aan de centrales te leveren. 

De kostenbesparingen die bij de energieopwekking verkregen worden zijn 
niet indrukwekkend. Zo komt de verbrandingsinstallatie van Alkmaar 
zonder energieopwekking tot ongeveer f 28/ton, bij een jaarcapaciteit van 
40.000 ton. De vuilverbrandingsinrichting Botlek komt bij een jaarcapa
citeit van 600.000 ton- met energieopwekking- gemiddeld op f 24/ton. 
De Botlek-installatie benut zijn warmte om behalve electriciteit ook 
gedestilleerd water te produceren. Als vergoeding voor de geleverde 
electriciteit wordt alleen de brandstofbesparing van de centrale gegeven. 

Een andere mogelijkheid is, de warmte niet in de vorm van electriciteit om 
te zetten, doch als stoom aan de omliggende industrie te leveren. 
Volgens W. Flügger (23) is de totale behoefte aan stoom van de diverse 
afnemers gedurende het gehele jaar constant. Een voordeel zou zijn, dat de 
verkoopwaarden van stoom hoger zou zijn dan electriciteit. Figuur 17 
geeft een indruk van de energie-behoefte over het hele jaar voor diverse 
industrietakken. 

Het is ook mogelijk de verkregen warmte van verbrandingsinstallaties te 
benutten voor huisverwarming. Dit wordt in de vorm van blokverwarming 
in Denemarken toegepast. 
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Grafiek overgenomen uit Städtehygiëne 2/1971. 

Wärmeverbraucher 

Gebäudehei2ung 

Kliirschlammkonditionierung 

Freiluftschwimmbäder 

Produktionwiirme (Industr, betr) 

Gewächshäuser 

Gebäudeklimatisierung 

Produktionsbemebe (z.b. Chemie) 

Speiseeisfebriken 

Gefrierkost· F abriken 

Kiihlhäuser 

Kunsteisbahnen (offen) 

Fig. 17. Behoefte aan stoom door diverse gebruikers in verschillende jaar
getijden. 

~ Behoefte aan stoom. 

6.3.4 Komposteren (afvoer per spoor) 

De mogelijkheid van het entameren van kompost bedrijven in Noord-Brabant is 
niet in ogenschouw genomen, daar bijna alle kompost bedrijven de laatste jaren 
wegens te hoge bedrijfskosten zijn gesloten. Wil men deze methode alsnog 
hanteren, dan komt alleen nog verwerking op grote kompostbedrijven van de 
V AM in aanmerking. Deze biedt aan om het vuil via overlaadstations per spoor 
af te voeren. 
In fig. 18 zijn de kosten van het afvoeren per spoor en het komposteren door 
de V AM weergegeven, terwijl fig. 19 een specificatie van deze kosten geeft. 
Deze specificatie is een begroting van de VAM t.b.v. de vuilafvoer van het 
stadsgewest 's-Hertogenbosch (5). 
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S.V.A. (8) 

Zeeland (30) 

Arnhem (32) 

20 
's-Hertogenbosch (5) 

20 40 60 80 100 140 180 220 
jaarcapaciteit x 1000 ton 

Fig. 18. Schaalgrootte effect bij afvoer per spoor naar de VAM. 

60.000 ton 80.000 100.000 125.000 140.000 200.000 

perjaar 

1. overladen 6,68 5,14 4,48 3,69 3,35 1,47 

2. NS-vracht · 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 

3. Wagonkosten 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 

4. V AM-vergoeding 8 8 8 8 8 8 

totaal per ton 23,71 22,17 21,51 20,72 20,38 18,50 

Fig. 19. Kosten opbouw bij afvoer per spoor en komposteren door de 
VAM. (alle bedragen in guldens). 

I 
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6.3.5 Vergelijking kosten opbouw verbranden versus storten 

ln diverse rapporten wordt naar voren gebracht, dat op den duur de 
verbrandingskasten in vergelijking met storten gunstiger zullen uitvallen, 

doordat de kapitaalskasten minder snel zullen stijgen dan de loonkosten. 
Om een indruk te krijgen hoe de kosten zich in de toekomst zullen 

ontwikkelen, is nagegaan hoe de arbeidsproduktiviteit bij storten en verbranden 
ligt. 
Voor het berekenen van de arbeidsproduktiviteit gebruiken we de volgende 

formule. 

arbeidsprod uktiviteit 
totale hoeveelheid verwerkt afval per jaar 

benodigd aantal arbeidskrachten per jaar 

Arbeidsproduktiviteit van een gekontroleerde stort 
Uit de discussienota "Kosten opzet vuiltransport en vuilverwerking" voor 

de agglomeratie Eindhoven hebben wij de volgende cijfers gehaald: 

Personeelsbezetting 6 man 
Verwachte vuilaanbod per jaar 320.000 ton 

Dit geeft een arbeidsproduktiviteit van ongeveer 50.000 ton per man per 

jaar. 

Hierin moet de volgende correctie worden aangebracht. 
In de bovenvernoemde discussienota zijn de terrein- en onderhoudskosten 

op f 120.000,-- per jaar begroot. Als we deze kosten voor 75 procent uit 

loonkosten opgebouwd denken, krijgen we- bij gemiddelde personeels

kosten van f 30.000,- per man per jaar- de volgende cijfers. 

Loonkosten t.b.v. terrein en onderhoud f 90.000,-- per jaar. 

H k 90.000 3 b 'd k h . etgeen neer omt op 
3
0.000 ar e1 s rac ten per jaar. 

Dit gevoegd bij de vaste personeelsbezetting van 6 man geeft 9 

arbeidskrachten per jaar. 

Gecorrigeerde arbeidsproduktiviteit 
320.000 

9 
= 35.000 ton per jaar. 

Het bovenstaande stemt aardig overeen met de parktijkcijfers van de 

gekontroleerde stort van de gemeente Tilburg. 

Jaarcapaciteit 200.000 ton 
Personeelsbezetting 4 man 
Arbeidsproduktiviteit 50.000 
(Hier is niet inbegrepen personeel voor beplanting van de stort). 

We stellen de arbeidsproduktiviteit van de gekontroleerde stort op 35.000 
ton per man per'jaar. 
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Arbeidsproduktiviteit van verbrandingsinstallaties 
Bij berekening van de arbeidsproduktiviteit van verbrandingsinstallaties is 

er van uitgegaan, dat de onderhoudskosten voor 75 procent uit loonkosten 
zijn opgebouwd. De gemiddelde loonkosten per arbeider worden op 

f 30.000,- per jaar gesteld. Fig. 20 geeft de arbeidsproduktiviteit weer zo
als deze uit de begrotingen van diverse installaties is berekend. 

Installatie jaarcapaciteit arbeidsproduktivi- begrote verwer-
teit kingskosten 

per ton 
Roosendaal 30.000 ton 4.500 ton f 30,--
1972 

Duitse cijfers 

uit 60.000 ton 3.000 ton 28DM 
Aufbereitungs-

technik-
Nr. 5/1971 idem met stoom-
(41) opwekking 2.500 ton -

Botlek 

Rotterdam 

1972 600.000 3.500 ton f24,-

* 

Fig. 21. Arbeidsproduktiviteit bij verbranden. 

De installatie in Rotterdam kan zowel chemisch als industrieel en huishoudelijk afval verwerken. 

Het chemisch afval wordt in trommelovens verbrand (jaarcapaciteit 100.000 ton). Het indus

trieel- en huishoudelijk afval wordt in roosterovens verbrand (jaarcapaciteit 600.000 ton). 

De eerste categorie betaalt gemiddeld f 50,-- per ton, de tweede categorie betaalt gemiddeld 

f 24,-- per ton. De Botlek-installatie levert elektriciteit en gedestileerd water. Het blijkt dat 

zeer grote installaties zoals in Rotterdam - niet tot arbeidsproduktiviteitsverhoging leiden. 

Er zijn in totaal ruim 200 man in vaste dienst bij de Botlek-verbrandingsinstallatie. 

Conclusies 
Het blijkt, dat de arbeidsproduktiviteit bij gekontroleerd storten ongeveer 
10 maal zo hoog ligt als bij verbranden. Er zal nog heel wat aan de 

produktiviteit van de verbrandingsinstallaties verbeterd moeten worden, 

voordat verbranden goedkoper wordt dan storten. Te meer daar valt te 
verwachten, dat ook de techniek van het gekontroleerd storten nog 

verbeterd zal worden. 
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B.v. door nog efficiëntere compactors te gebruiken is het denkbaar dat de 
arbeidsproduktiviteit nog aanzienlijk opgevoerd kan worden. 

De aanname dat de kosten van gekontroleerd storten t.g.v. loonstijgingen 

sneller zullen stijgen dan de verbrandingskasten is niet juist. Immers t.g.v. 
loonstijgingen zal niet alleen het loonaandeel in de verwerkingskosten 

stijgen, ook het aandeel van de kapitaalgoederen stijgt met het toenemen 
van de lonen, doordat de fabricage-kosten van deze artikelen bijna volledig 
zijn opgebouwd uit loonkosten. Zo zullen de onderhoudskosten, die 
opgebouwd zijn uit loon- en kapitaalskosten, net zo hard stijgen als de 

personeelskosten. 
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6. 3. 6 Transport met huisvuilwagen 

De transportkosten per ton (heen en terug) worden berekend met de volgende 

formule. 

2 x transport afstand x kosten per uur 
transportkosten per ton::: (A) 

gemidd. rijsnelheid x hoeveelheid vuil per rit 

Hieronder wordt berekend wat de invloed is van de gemiddelde rijsnelheid op 
de transportkosten en de invloed van de beladingsgraad op de transportkosten. 

Invloed van de rijsnelheid op de transportkosten. 

Vaste kosten per uur inclusief chauffeur 

V ariahele kosten per km 
(Zie bijlage 5, EVO-exploitatiekosten-begroting). 

f 24,50 
f 0,23 

De S. V.A. geeft het volgende verband tussen rijafstand en ritduur in 

minuten. 
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Fig. 21. Verband tussen ritduur, rijafstand en gemiddelde rijsnelheid. 
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Beneden de 20 km nemen we een gemiddelde rijsnelheid aan van 33 km per 
uur, boven de 20 km wordt dit 40 km/uur. 

I. Variabele kosten per uur (afstand< 20 km) 33 x 0,23 is 7,60 
Vaste kosten per uur 24.50 

Totaal f 32,10 

II. Variabele kosten per uur (afstand> 20 km 40 x 0,23 is 9,20 
Vaste kosten per uur 24,50 

~···--

Totaal f 33,70 

Fig. 22.Totale kosten per uur van een huisvuilauto. (inclusief chauffeur). 

De totale kosten in geval I en II ontlopen elkaar niet veeL 
Het maakt weinig uit van welke gemiddelde rijsnelheid men uitgaat in de 

berekeningen. 

Kosten per ton bij verschillende beladingsgraad 

Volgens berekeningen van de gemeente Eindhoven is de belading 

gemiddeld over het gehele jaar 4,7 ton/wagen per rit. Er wordt gereden 
met wagens met een maximum laad-capaciteit van 6 ton. 

In Den Bosch rijdt men echter met wagens van 8 ton. Stel dat deze een 
gemiddelde belading hebben van 6,5 ton. We krijgen dan de volgende 
transportkosten per tonkm. (zie formule A). 

I. 

ll. 

I 

II. 

2 x I x 32,10 . 
lS 

33 x 4,7 

2 x l x 33,70 
~----~~···-· - is 
40 x 4,7 

2 x l x 32,10 . 
-· ---IS 
33 x 6,5 
2 x 1 x 33,70 . 

IS 
40 x 6,5 

41 ct/km 

36 ct/km 

30 ct/km ] 

26 ct/km 

Deze kosten zijn voor heen en terug. 

belading gemiddeld 

4,7 ton 

belading gemiddeld 
6,5 ton 

Fig. 23.Transportkosten per ton bij verschillende beladingsgraad. 
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Het blijkt duidelijk, dat een groter laadvermogen kosten besparend werkt. 
In Eindhoven is er een tendens om auto's met een groter laadvermogen 
aan te schaffen. De manoeuvreerbaarheid van de huisvuilauto stelt een 
bovengrens aan de grootte van deze auto's. 

Als begin-waarde in de berekeningen nemen we 30 ct/km. aan. 

Wachttijd van de huisvuilauto op de verwerkingsplaats. 
Bij het berekenen van de transport- en verwerkingskosten is aangenomen, 
dat het wachten en lossen op de stort c.q. verbrandingsoven gemiddeld 5 
minuten is. 
Volgens figuur 22 zijn de uurkosten van een huisvuilauto ongeveer f 34,-. 

Dit is f 0,50 per ton bij een beladingsgraad van 6 ton. 
Deze f 0,50 is op te vatten als een constante, die bij de transport- en 
verwerkingskosten opgeteld dient te worden. De vorm van de kosten
kromme verandert hier niet door! 
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6.3. 7 Transportkosten, indien men het vuil overlaadt in containers 

Algemeen 
De kosten, die ontstaan t.g.v. het overladen van het vuil uit de huisvuilauto's 
in een container en het transport met deze containers kunnen als volgt 
begrepen worden. 

Het laden 

De laadkosten bestaan uit 
-kosten overlaadstation 
-kosten stilstand container 
(-eventueel een persinstallatie). 

Het transport 

Transportkosten 
- Deze kosten zijn net als bij 

transport met huisvuilauto's, uit 
te drukken in kosten per uur. 

d.i. ongeveer f 40,- per uur Figuur 24. geeft een indruk 

van de overlaadkosten per ton 
zoals deze door de heidemij en 
V AM begroot zijn voor diverse 
projecten. (zie Bijlage 5 en 6 EVO-Exploitatie-begro

ting). 

Transportkosten per ton per km 
Voor een gemidd. laadvermogen van 16 ton en een gemiddelde rijsnelheid 
van 40 km/h geeft dit de volgende kosten per tonkm. 

12 x 1 x 40 

L 40 x 16 
is 12,5 ct/km per ton 

_j 
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Kosten van het overladen van huisvuil in containerwagens 
Voorlopig zullen we als kosten voor het overladen de onderbroken lijn uit 

fig. 24 aanhouden. 
Wij verwachten nl. dat gebruik van overlaadstations zo duur zal zijn, dat 
deze methode niet in aanmerking komt. (De veel hogere kosten, begroot 

door de Heidemij voor Bergen op Zoom geven dan zeker geen toelaatbare 

oplossing). 
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Bergen op Zoom (29) 

Heidemij (7) 

aanname 
VAM (8) 

140 180 

jaarcapaciteit x 1000 ton 

220 

Fig. 24 Schaalgrootte effect bij het overladen van vuil in containers. 

In bijlage 7 is een exploitatiebegroting voor een overlaadstation met een 
jaarcapaciteit van 16.000 ton opgenomen. Volgens deze begroting komen de 
overlaadkosten op f 5,40 per ton. 

De gemeente Drachten laat het vuil via een overlaadstation (capaciteit 16.000 
ton/jaar) afvoeren naar de V.A.M. in Wijster. Zij rekenen voor het overladen 

f I 0,- per ton. Dit praktijkcijfer laat zien, dat het door ons begrote cijfer beslist 
niet aan de hoge kant is. 
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6.3.8 Inzamelkosten 

We hebben in deze studie de inzamelkosten niet apart bestudeerd. De kosten 
kunnen opgevat worden als een constante, die geen invloed heeft op de vorm 

van de aan te bieden plannen. Wel kunnen deze kosten een rol spelen bij het 
afwegen van de plannen tegen elkaar. Dit komt doordat de "transportkosten 
plus verwerkingskosten" klein zijn t.o.v. de inzamelkosten. 
Bij het vergelijken van de plannen zullen daarom de inzamelkosten in 

beschouwing genomen worden. 
Deze inzamelkosten zijn geschat op f 35,-- per ton. 

Gezien de hoogte van de inzamelkosten valt wel te verwachten, dat in de 

toekomst de wijze van inzamelen, veranderingen zal ondergaan. Wij verwachten 

echter, dat deze veranderingen geen grote invloed op de transportmethode en 

verwerkingsmethoden zullen hebben. 
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6. 4. Milieuhygiënische aspecten 

Voor alle in 6-2 beschreven methoden geldt, dat indien zij zorgvuldig toegepast 

worden, zij allemaal, milieuhygiënisch gezien, volkomen acceptabel zijn. 

Voor het gekontroleerd storten geldt, dat men maatregelen moet nemen om te 

voorkomen dat bodem en grondwater verontreinigd raken. Stankoverlast kan 
door een goed beheer van het stortterrein sterk beperkt worden en eventueel 

door dagelijkse afdekking met zand of grond vrijwel worden voorkomen. Bij 

het verbranden moet grote aandacht besteed worden aan de verbrandingsgassen. 

Stof vormt hier samen met het zoutzuur, afkomstig van chloor houdende 
plastics (o.a. P.V.C.), het grootste probleem. 

Een goede installatie en een zorgvuldig beheer kunnen deze problemen vrijwel 

oplossen. 

In het algemeen valt over de verschillende alternatieven op te merken, dat 

naarmate er minder verwerkingseenheden zijn, de gemiddelde transportafstand 
groter zal worden en hiermee ook de milieubelasting t.g.v. het wegtransport. 
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6.5. Planologische aspecten 

In dit onderzoek is aanvankelijk gezocht naar richtlijnen waarmee nagegaan kon 
worden of bepaalde verwerkingsplaatsen, planologisch gezien acceptabel 
zouden zijn. Hierbij hebben we steun gezocht bij de richtlijnen die gehanteerd 
werden bij ontgrondingen. (25,26,27). 

Uit nadere contacten met de provinciale planologische dienst bleek het 
mogelijk voor het vinden van vuilverwerkingsplaatsen een geheel andere 

benadering toe te passen. Zowel het storten, verbranden als komposteren van 
vuil wordt door de P.P.D. gezien als een "stedelijke" acticiteit. Een belangrijke 
richtlijn, die de P.P.D. hanteert, is het tegengaan van de verstedelijking van het 
brabantse platteland. Hieruit kon geconcludeerd worden dat het zoeken naar 

stukjes grond om er een vuilverwerkingsactiviteit op te vestigen geheel tegen 

deze doelstelling in gaat. 

Daarnaast bleek het planologisch gezien, gewenst te zijn op diverse plaatsen in 

de stedelijke concentraties, accidenteringin het terrein aan te brengen. B.v. een 
stadspark of een heuvel als buffer tussen een stuk industrieterrein en een 
woongebied. Daar de nieuwste methode van gekontroleerd begraven het 
mogelijk maakt bij of zelfs in een woongebied vuil te storten (zie bijlage 8), zou 

het mogelijk kunnen zijn deze accidentering met behulp van vuH aan te leggen. 

De nieuwe planologische benadering t.a.v. het vuilstorten wordt geken
merkt door integratie van vuilverwerking en stedelijke ontwikkeling. 
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6. 6. Organisatorische aspecten. 

De resultaten van dit onderzoek wijzen erop dat het gewenst is het vuil op 
grotere schaal te gaan verwerken, dan tot nu toe het geval was. Mogelijke 
organisatorische consequenties kunnen de volgende zijn: 

Bij een meer centrale aanpak zal de autonomie van de gemeenten 

afnemen. Indien een dergelijke centralisatie overeenstemt met bestaande 
samenwerkingsverbanden of een in meerdere of in mindere mate functio

nerend stads- of streekgewest (agglomeratie) zal dit overgeven van een deel 

van de autonomie op minder weerstand stuiten. 

Bij een centrale verwerking heeft men de keuze het inzamelen en het 

transport eveneens centraal te regelen of dit op de oude manier door de 

gemeenten te laten verzorgen. Het spreekt voor zich, dat ook hier een 
centrale aanpak veel efficiënter kan zijn. 

Bij een centrale aanpak heeft men de keuze tussen het uit handen geven 
van de organisatie aan een particuliere onderneming, of het oprichten van 
een samenwerkingsorgaan dat het beheer op zich neemt. Bij de laatste 
vorm zijn de deelnemende gemeenten de toezichthouders. 

Het uit handen geven van de vuilzorg aan particuliere ondernemingen is 
makkelijker te realiseren, omdat er enkele maatschappijen zijn, die 
hiermee ervaring hebben. 

Bij een meer centrale aanpak zal de provinciale overheid een belangrijker 

rol (moeten) spelen bij het aanwijzen en stimuleren van samenwerkings
verbanden, dan voorheen het geval was. 

Om een inzicht te krijgen in de houding van de betrokkenen t.a.v. bovenstaande 
punten, is een enquête gehouden onder de reinigingsdirecteuren van de 
Noord-Brabantse gemeenten. 

De resultaten van deze enquête staan vermeld in bijlage 4. 
Bij de verwerking van de antwoorden is een indeling gemaakt naar gemeente 
grootte. 

De gemeenten zijn hierbij onderscheiden in 4 groepen: 

kleiner dan 5.000 inwoners 
5.000- 25.000 inwoners 

25.000 75.000 inwoners 
groter dan 75.000 inwoners 

In de laatste kolom van bijlage 4 zijn per vraag de totaalscoren van deze vier 
groepen vermeld. 

Hoewel de grootste voorzichtigheid betracht moet worden m.b.t. de interpre
tatie van de antwoorden, kan toch wel geconcludeerd dat de reinigingsdiree

teuten positief staan t.o.v. regionale samenwerking bij het vuilverwerken. 
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Bij de wat kleinere gemeenten staat men ook positief t.o.v. regionaal inzamelen 
en transporteren. (Zie vragen 5 en 6). Deze houding t.o.v. regionaal 
samenwerken wordt bevestigd door de antwoorden op vraag 7. Hieruit blijkt 
dat men als organisatievorm een sterke voorkeur heeft voor de gemeentelijke 
samenwerking. Tegenover andere organisatievormen zoals uitbesteden aan 

V.A.M., andere gemeente of particulier bedrijf staat men neutraal tot negatief. 
Uit de antwoorden op vraag 8 blijkt dat 80 procent van de reinigingsdirecteuren 
van mening is dat de provincie stimulerend of zelfs creatief moet optreden bij 
de aanpak van de vastvuilproblematiek. 
De vragen 1, 2, en 3 hebben betrekking op de huidige situatie m.b.t. de 
vuilverwerking in de gemeenten. Uit de antwoorden bleek dat in de kleinere 
gemeenten de vuilverwerking en het transport in een vrij groot aantal gevallen 

niet door een eigen gemeentelijke dienst wordt uitgevoerd. Verder is er slechts 
een betrekkelijk gering aantal gemeenten dat op korte termijn (binnen 1 jaar) 

zonder stortmogelijkheden komt te zitten. Binnen vijf jaar zullen echter een 

veel groter aantal gemeenten een andere oplossing moeten hebben. 
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7 

BESCHRIJVINGVAN DE RELATIES TUSSEN DE DEELGEBIEDEN 

In dit hoofdstuk worden de relaties behandeld tussen de deelgebieden. Deze 
deelgebieden, vuilhoeveelheden, schaalgrootte, kostenaspecten, planologische 
aspecten, milieuhygiënische en organisatorische aspecten, zijn in het vorige 
hoofdstuk behandeld. 

In sommige gevallen is het mogelijk om de relatie tussen twee grootheden te 
kwantificeren. Een voorbeeld van een kwantitatieve relatie kan zijn: "Als het 
vuilaanbod op een verwerkingsplaats stijgt met 50 procent, dan dalen de 
verwerkingskosten met bijvoorbeeld 30 procent." 

Van andere relaties kunnen we vaak niet meer zeggen dan, dat ze elkaar 
beïnvloeden, of dat ze met elkaar te maken hebben. Deze relaties, die we niet 
cijfermatig kunnen uitdrukken, noemen we kwalitatieve relaties. Een voorbeeld 
van een kwalitatieve relatie is: "Een gekontroleerde stort in de buurt van een 
woonkern beïnvloedt het woongenot negatief'. 

Bij het berekenen (m.b.v. een computer) van de optimale plannen voor de 
vuilzorg t.b.v. Noord-Brabant, kan alleen gerekend worden met kwantitatieve 
relaties. Dit wil niet zeggen, dat de "ongrijpbare" kwalitatieve relaties minder 
belangrijk zouden zijn. Hoewel begrippen zoals milieuhygiëne niet in een 
bedrijfseconometrisch model zijn te vangen, zijn deze aspecten onmisbaar bij 
het beoordelen van de berekende plannen. 
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7 

7.1. Relatiematrix 

In de onderstaande relatiematrix zijn de hoofdaspecten genoemd van de in het 
vorige hoofdstuk onderscheiden deelgebieden. Deze matrix geeft aan, tussen 
welke gebieden er relaties kunnen bestaan. Al deze aspecten moeten op de een 
of andere manier met elkaar in verband staan, hetzij kwantitatief, hetzij 
kwalitatief. Mocht er een aspect onderscheiden zijn, dat in geen enkele relatie 
staat tot de overige aspecten, dan is dit aspect ten onrechte in het onderzoek 
opgenomen. De inzamelkosten nemen in dit opzicht een aparte plaats in, want 
hoewel het inzamelen wel relaties met aspecten uit de matrix heeft, beïnvloedt 
het inzamelen niet de keuze van het alternatief. 

kwantitatieve aspecten kwalitatieve aspecten 

vuil· Technische Ekonomische aspecten overige aspecten 

aanbod aspecten r;;--
..cl 

~ l " ~ .., ..cl " ·E 'U Q ·R c: -e= Q 

" . """' ~ t:: ~ t:: .! .ä ~ 11 SJ,~"" Q ~ & ~ t ~:~t 0 Q .... "0 ~ B ~ Q " s ~ Q u 

~ " 1 ~"t Q 1i} ~ = <,) '-~·bb~ ~~ "" ~ ~ J.S -ä. ~ l'êÈ~ .. s jg ..c :;~ > e ..>:: > Q ;(j 

vullambod vuilhoeveelheden 
.x. x .J( x :.* *J * 

i 

i schaalgrootte .x .x. ..)( *- ~ *-
technische verwerk. meth. 

aspecten 
transport 

..)(, ..x. :)(: L_: :IE. 

kosten verwerking x l ~ *- 3(. 

-ekonomische 

aspecten kosten trans port 
I l l 

:;.t * .x 

kosten inzamelen I I I 
L i 

plano!. asp. I * .:lé 

overige as pee ten milieuhygiëne ~ 

organisatorische asp. 

....X. = kwantitatieve relaties 

,:*. =kwalitatieve relaties 

Fig. 25. Relatiematrix. 
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7.2 Kwantitatieve relaties 

In dit hoofdstuk worden de kwantitatieve relaties beschreven, waaruit het 
bedrijfseconometrisch model is opgebouwd. 

7.2.1. Schaalgrootte effect-kosten 
Men kan besluiten tot één centrale verwerkingsplaats voor geheel Noord-Bra
bant, of- als andere uiterste - iedere stad of dorp krijgt een eigen vuilverwer
kingsinstallatie. Hierbij moet men bedenken dat, hoe groter de verwerkings
installatie is, hoe lager de verwerkingskosten per ton zijn. De verwerkingskosten 
per ton bij één centrale verwerkingspiaais zullen daarom lager zijn dan de 
verwerkingskosten in geval van meerdere installaties. 
Grafisch is dit als volgt weer te geven (Zie fig. 26.). 

n 
aantal verwerkingsplaatsen 

Fig. 26. Verband tussen verwerkingskosten en schaalgrootte 

Eén centrale verwerkingsplaats heeft echter als nadeel, dat het vuil over grote 
afstanden getransporteerd moet worden. Hierdoor zullen de transportkosten 
per ton hoog zijn. Grafisch ziet dit er als volgt uit. (Zie fig. 27 .). 

r 
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Sommatie van de transportkosten en de verwerkingskosten geeft de volgende 
"kostenkromme." (Zie fig. 28). 

verwerkingskosten + transportkosten I 

.s 

2 3 4 n 
aantal verwerkingsplaats~'<"etrrt--_.• 

Fig. 28. Verband tussen totale kosten en schaalgrootte (kostenkromme). 

M.b.v. de gegevens over Noord-Brabant kan de werkelijke vorm van deze 

kromme bepaald worden. Dit vraagt het doorrekenen van een groot aantal 
configuraties van verwerkingsplaatsen. Voor ieder aantal verwerkingsplaatsen 

wordt de meest gunstige locatie in een grafiek uitgezet. (Zie paragraaf 8.1 ). 
De grafiek zal dan tonen welk aantal verwerkingsplaatsen de laagste kosten 
geeft. Het doorrekenen van alle mogelijke alternatieven zal gebeuren m.b.v. een 
computer. 

7.2.2 Relatie vuilhoeveelheden per hoofd en de verwerkings- en transport
kosten. 

Daar de vuilhoeveelheden, die op een verwerkingsplaats aangeboden worden, de 
verwerkingskosten beïnvloeden, is een uitgebreide studie gemaakt van de 
vuilhoeveelheden en herkomst in Noord-Brabant. Immers, een te opgave 

van het totale vuilaanbod in Noord-Brabant kan leiden tot een verkeerde 

aanbeveling van het aantal verwerkingsplaatsen. Een belangrijk punt vormt 

hierbij de geografische spreiding van het vuil. Wat betreft het huishoudelijk 

afval en het slib is hierbij van de verdeling van de bevolking over Noord-Brabant 

uitgegaan. Voor het industrieel vuil is de industriële activiteit als basis voor de 
verdeling over Noord-Brabant genomen. 
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7.3. Kwalitatieve relaties 

7. 3.1 Planologische aspecten- transport (lokaties). 

Behalve dat een plan aan ekonomische criteria moet voldoen, zal ook gekeken 

moeten worden, of de berekende plaatsen voor de verwerkingsinstallaties 
planologisch gezien aanvaardbaar zijn. In paragraaf 6.5. staan enkele criteria 
aangegeven waaraan een plan moet voldoen. Zou de optimale lokatie in een 
beschermd natuurgebied zijn, dan heeft verschuiving van deze verwerkingsplaats 
naar een minder kwetsbaar gebied gevolgen voor de transportafstanden. De 
transportafstanden hebben weer invloed op de schaalgrootte. 

7. 3.2. Milieuhygiënische aspecten - schaalgrootte 

Uitgangspunt bij het berekenen van het optimaal aantal verwerkingsplaatsen is, 

dat zowel verbranden, storten als afvoer per spoor milieuhygiënisch verant
woord uitgevoerd kunnen worden. Bij hèt beoordelen van plannen zal 

bijvoorbeeld gekeken moeten worden of de overlast van aan- en afrijdende 
vuilnisauto's verantwoord is. 

7.3.3. Organisatorische aspecten schaalgrootte. 

De organisatorische mogelijkheden en consequenties van een samenwerkings
verband op het gebied van de vuilzorg worden uitgebreid behandeld in 

paragraaf 6.6. 
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7. 4. Computer programma. 

Om inzicht te krijgen in gunstige locaties van verwerkingsplaatsen en 
regio-indelingen, is de verwerking nodig van een groot aantal gegevens. Om deze 
gegevens snel te kunnen verwerken is gebruik gemaakt van een computer. 
In eerste instantie is gezocht naar een computerprogramma dat bij een gegeven 

aantal verwerkingsplaatsen zelf de gunstigste locaties uitrekend. Dit probleem is 
met de huidige wiskundekennis niet op te lossen, zie Thissen (28). 
Uiteindelijk is voor een aanpak gekozen waarbij de computer bij gegeven 
locaties van verwerkingsplaatsen de transport- en verwerkingskosten uitrekent; 
tevens werd nagegaan wat de invloed van locatie veranderingen is op deze twee 

grootheden. 
Het programma dat voor deze verwerking nodig was, werd geschreven in Algol 

60. Als computer werd gebruik gemaakt van de E.L.X.-8 van het rekencentrum 
van de Technische Hogeschool Eindhoven. 

7.4.1. Beschrijving van het computerprogramma. 

De geografische spreiding van het vuil over de provincie Noord-Brabant is 

geconcentreerd gedacht in 204 kernen. 
Deze 204 puntconcentraties zijn de (woon)kernen van Noord-Brabant zoals 
deze door de Provinciale Planologische Dienst zijn onderscheiden. (zie bijlage 
12). 
Aan iedere concentratie werden drie vuilcomponenten toegekend, n.l. stedelijk 
afval, industrieel afval en agrarische afval, slib en mest. 
De samenstelling van het vuil kan gewijzigd worden door de gehanteerde 
standaard hoeveelheden van deze vuilcomponenten met een factor te vermenig
vuldigen. 

Iedere vuilconcentratie wordt vastgelegd met een stel coördinaten. Hetzelfde 
gebeurt met een verwerkingsplaats. 
Wil men bijvoorbeeld de mogelijkheid onderzoeken van 3 verwerkingsplaatsen 
in Noord-Brabant dan zullen deze plaatsen in eerste instantie "op het oog 
ergens neergelegd worden". 

De plaats P heeft nu de mogelijkheid, om het vuil naar A, B of C te 
transporteren. 
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Fig. 29 Vastleggen van vuilconcentraties en verwerkingsplaatsen in coördinaten. 

Met behulp van de stelling van Pythagoras worden de afstanden PA, PC en PB 

vergeleken, waarna de dichtst bijzijnde verwerkingsplaats gekozen wordt. Dit 

gebeurt vervolgens met alle vuilconcentraties. 
Het resultaat is dat op deze manier, de minimale transportafstanden berekend 
zijn. De grootte van de vuilverwerking is bekend (door sommatie van de 
toegewezen hoeveelheden). Met behulp van het schaalgrootte effect worden de 

verwerkingskosten per verwerkingspiaais berekend. 
Tevens kunnen de totale transportkosten voor deze configuratie berekend 
worden. Dit gebeurt door vermenigvuldiging van: 

transp. afstand x wegfactor x tonnen x transportprijs/tonkm. 

De wegfactor: De afstand die een huisvuilauto over de weg moet afleggen is 

beduidend groter dan de afstand hemelsbreed. Narekening van dit verschil 
leverde een wegfactor op van I ,2. (zie bijlage 3). 

Sommatie van de transportkosten en verwerkingskosten geeft de totale kosten 

voor Noord-Brabant voor het onderhanden alternatief. 

Afhankelijk van de gemiddelde transportkosten en verwerkingskosten zullen de 
lokaties A, B en C veranderd worden. Door schuiving van deze verwerkings
ptaatsen zal gepoogd worden de configuratie te vinden met de laagst mogelijke 

totaal kosten. 
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Hierbij moet men echter wel bedenken dat bij verbranden alleen het stedelijk 
afval en het brandbare gedeelte van het industriële afval in beschouwing wordt 
genomen. Het overige afval moet dan op een andere manier verwerkt worden. 
Voor komposteren komt alleen het huishoudelijk afval in aanmerking. 
Als resultaat van de berekeningen zijn per alternatief een aantal kencijfers 
verkregen. Deze kencijfers karakteriseren dit alternatief volledig. 

7.4.2. Kencijfers. 

De kencijfers die voor ieder alternatief worden uitgerekend, zijn te verdelen in 
algemene kencijfers, kencijfers per verwerkingsplaats en kencijfers per vuil
concentratie. (Ter illustratie is in figuur 30 een stuk computer output 
afgedrukt). In figuur 31 staan de kencijfers met de gebruikte afkortingen 
vermeld. 

VU!!.. WAS +,87 S'fEDELlVi< ... 80 l"DUSTA.oiEEL. · +·,90· SL,tS.(MEST/A(il!~. 
At.. TON +1888240 
AANTAL. VER';lERK I NGSPLAAiSEN +2 B WAS +6 

Ge:MKIM •28.59 ACit'-' +32 ASPRt0•,30367286331Q7_.+ 3. VERTOT +~807840 CTO'r +;6197?;1.7 

TOTTOT •87093166 OOTTOT +21005356 

VE;RDEL I NG 

•155 •395 •436195 •17. 05 +21 
•tso ·· ... •395 ·· ··•1<5204s· •32.06 ···.·· •37 

•a77727 •223CB42 
+3630112 .• ;3966675 

Fig. 30. Output, algemene kencijfers en kencijfers per verwerkingsplaats. 

+2t 70 
+2,50 
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Algemene kencijfers 

gemiddelde transportafstand per ton 
gemiddelde afstand per gemeente 
totale transportkosten 
totale verwerkingskosten 
verwerkingsmethode 

samenstelling afval 

totale hoeveelheid vuil 

Kencijfers per verwerkingspiaars 

nummer verwerkingsplaats 

horizontale- en verticale coördinaten 

vuilaanbod 

gemiddelde transportafstand per ton 
gemiddelde transportafstand per gemeente 

verwerkingskosten per ton 

totale transportkosten 
totale verwerkingskosten 

Kencijfers per vuilconcentratie 

(deze kunnen al dan niet worden 
afgedrukt) 

nummer vuilconcentratie 

nummer verwerkingsplaats 

horizontale en verticale coördinaten 
vuilaanbod 
transportafstand 
transportkosten per ton 

verwerkingskosten per ton 

31. Kencijfers met afkortingen. 

Afkorting 

GEMKIM 
AGEM 
CTOT 
VERTOT 
B 

M,N,P 
AL TON 

Afkorting 

NUMMER 
VHOR,VVER 
TONVER 
VERGEM 
AVGEM 
VERWERKING 
TRAVER 
TOTVER 

Afkorting 

NUMGEM 
NUMVER 
Sl,S2 
TONGEM 
AMIN 
TRANSPORT 
VERWERK 
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8 

RESULTATEN VAN DE BEREKENINGEN 

In paragraaf 8-1 zijn de resultaten van de berekeningen in grafiekvorm 
weergegeven. Bij verschillende schaalgrootte effecten zijn de kostenkrommen 
voor 1972, 1977, 1982 en 1987 van de verwerkingsmethoden weergegeven. 
In paragraaf 8-2 worden de hypothesen getoetst die in paragraaf 5 .1. 
geformuleerd zijn. De invloed van de diverse kencijfers op de ontwikkelde 
plannen wordt behandeld in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk nl. paragraaf 
8.3. 
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8 
8.1. Kostenkrommen 

Gekontroleerd storten. 
In figuur 32 staan de verwerkingskosten en de transportkosten uitgezet voor 1 
tot 35 verwerkingsplaatsen in Noord-Brabant. (In 1977 bij gekontroleerd 
storten). De kostenkromme is het totaal van verwerkings- en transportkosten. 

10 
·-, 
~ ;g 
0 

~ 

~ 1 

" 

I 

I 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

' '--...._ 

- - -- - - _ transpor!koskn ---------

10 12 14 16 18 20 24 2b -8 30 34 16 

:aantal verwerkingsplaatser. -
Fig. 32. De kostenkromme voor gekontroleerd storten voor de vuilhoeveelheid 
in 1977. 

Figuur 33 geeft de kostenkrommen voor gekontroleerd storten weer in de jaren 
1972, 1977, 1982 en 1987. 

Het schaalgrootte effect- van een gekontroleerde stort - dat bij het berekenen 
van de krommen in figuur 32 en 33 is gehanteerd staat afgebeeld in bijlage 13. 
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\982 c;..3 mln. ton\ 

lû !2 14 16 18 20 24 28 30 32 

aantal verwerking:spla<~tsr:n 

Fig. 33. Kostenkrommen voor gekontroleerd storten in de jaren 1972, 1977, 
1982 en 1987. (schaalgrootte effect zie bijlage 13, kromme A). 

34 

Figuur 34 geeft eveneens de krommen voor gekontroleerd storten in de jaren 
1972, 1977, 1982 en 1987. Hierbij is een sterker schaalgrootte effect 
gehanteerd. Zie kromme B, bijlage 13. 

i 

\987 \ 1.6 mln. ton) 

14 

-----------~-------:1''1î1(\.9rn\n.tonl 
12 \972 \ 1.6 mln. ton) 

10 12 14 16 18 20 22 24 26 ~8 30 32 34 

aantal verwerkmgsplaatsen -
Fig. 34. Kostenkrommen voor gekontroleerd storten in de jaren 1972, 1977, 

1982 en 1987. (schaalgrootte effect zie bijlage 13, kromme B). 
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Verbranden. 

Figuur 35 geeft de kostenkrommen voor verbranden. In de afgebeelde 
krommen zijn ook de kosten opgenomen die gemaakt moeten worden om het 
onbrandbare materiaal gekontroleerd te storten. Hierbij is uitgegaan van 12 
gekontroleerde storten. Het bij deze berekening gehanteerde schaalgrootte 
effect staat afgebeeld in bijlage 14, kromme C. 

38 

28 

26 

24 

!0 12 

kosten storten onbrandbaar 
!972 

16 i8 

aantal verwerkmgsplaatsen 

34 -
Fig. 35. Kostenkrommen voor verbranden- inclusief gekontroleerd storten 

van onbrandbaar materiaal- in de jaren 1972, 1977, 1982 en 1987. 
(Schaalgrootte effect Zie bijlage 14, kromme C). 
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In figuur 36 staan de kostenkrommen voor verbranden afgebeeld, nu echter 
met het schaalgrootte effect kromme D, van bijlage 14. 

44 

42 

40 

10 

Kosto..:n storten onbrandba.;~r matenaal 

197?. 6.J9m!n.gld. 

1977 7.13 mln. gld. 

!982 8,46 min. gld. 
1987 : 9,55 mln. gld. 

aantal verwerkingspla3tsen 
_ ........ 

Fig. 36. Kostenkrommen voor verbranden (inclusief gekontroleerd storten 
van onbrandbaar materiaal. (Schaalgrootte effect zie bijlage 14, 
kromme D). 
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Komposteren 
De totaal kostenkrommen voor het afvoeren per spoor van het stedelijk afval** 
naar de V.A.M. staat afgebeeld in figuur 37. Het industrieel afval, slib, agrarisch 
afval en mest is hierbij gestort gedacht op 12 gekontroleerde storten. Het 
gehanteerde schaalgrootte effect heeft betrekking op de overlaadstations. (Zie 
figuur 19). 

36 

è 
]34 
.s 
c 

'§ 32 
"' : 
ö 
!- 30 

28 

26 

24 

22 

20 

18 

10 12 14 

1987 

1982 

Kosten storten on komposteerbaar materiaal 

1972:9, mln,gld. 
1977 : I 0,6 mln. gld. 
1982 : 12,7 mln. gld. 
1987 :14,9 mln. gld. 

16 18 20 22 24 26 28 --aantal overlaadstations 

Fig. 37. Kostenkrommen voor afvoer per spoor naar de V.A.M. inclusief 
gekontroleerd storten van industrieel afval, agrarisch afval, slib en 
mest.) Schaalgrootte effect overlaadstations, zie figuur 19. 

* * Alleen het komposteerbare stedelijke afval is afgevoerd gedacht naar de V AM. 
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In figuur 38 staan de krommen voor 1977 van de drie verwerkingsmetboden 
afgebeeld. 
Het gehanteerde schaalgrootte effect bij gekontroleerd storten en verbranden is 
dat een kromme A uit bijlage 13 en kromme C uit bijlage 14. Voor het 
schaalgrootte effect van komposteren zie figuur 19. 
De inzamelkosten voor 1977 zijn ongeveer 66 mln. gulden. Deze moeten hier 
nog bij opgeteld worden om de totale kosten voor de vuilzorg per verwerkings
methode te krijgen. 

i 
38 

36 

32 

28 

24 

20 

16 c gekontro\eerd storten 

12 

koste:: 66 :1:ln, gld' 1 

4 10 12 14 16 18 20 ll 24 30 3: 34 

aantal verwerkingsplffJtsen ~----------. 

Fig. 38. Kostenkrommen van verbranden, komposteren en gekontroleerd 
storten. ( 1977). 

Bij het berekenen van de kostenkrommen uit figuur 38 is er rekening mee 
gehouden dat het onbrandbaar afval niet naar de verbrandingsovens afgevoerd 
zal worden, doch gekontroleerd gestort zal moeten worden. De kosten, die 
gemaakt moeten worden om het onbrandbaar afval te storten, zijn reeds in de 
kostenkrommen verrekend. Dit is eveneens het geval met komposteren. Het 
komposteerbare afval is afgevoerd gedacht naar de V AM te Wijster. De rest zal 
gestort moeten worden in Brabant. Zowel voor het onbrandbare afval als het 
onkomposteerbare afval zullen 12 gekontroleerde storten nodig zijn. (optimale 
situatie). 
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Voor de punten A,B en C uit figuur 38 is in onderstaande tabel de 
kostenopbouw in mln. gld. gegeven voor de drie vuilverwerkingsmethoden. 

Storten onbrandbaar, 
of onkomposteerbaar Totaal 
afval op 12 gekontro-
leerde storten in Noord- kosten 
Brabant 

transport verwerking transport verwerking 

gekontroleerd 
4,1 10,2 14,3 storten - -

verbranden 3,6 18,9 2,0 5,1 29,6 

komposteren 2,0 11 '7 3,1 7,5 24,3 

Figuur 38a. Kosten opbouw gekontroleerd storten, verbranden en kom
posteren.( 1977). 

Invloed van de transportkosten op de kostenkrommen. 
In figuur 39 zijn de kostenkrommen voor gekontroleerd storten ( 1977) 
gegeven. Bij kromme A waren de transportkosten op 30 ct per tonkm. gesteld 
en bij kromme B op 40 ct per tonkm. 

Kostenkromme A (transportkosten 40 çt I tonJ(m.) 

Kostenkromme B ( transportkosten 30 ct 1 ton. km. ) 

4 

10 14 16 18 20 22 ~4 26 28 30 32 34 36 

aantal verwerkingsplaatsen 

Fig. 39. Kostenkrommen van gekontroleerd storten bij transportkosten van 

30 ct per tonkm. en 40 ct per tonkm. 66 



8.2. Toetsing van de hypothesen 

Hypothese 1: 
Bij sommige verwerkingsmethoden kunnen gebieden in de kosten

krommen voorkomen, die voor verschillende alternatieven zulke geringe 

verschillen in kosten geven, dat hieruit geen voorkeur voor een bepaald 

alternatief in dit gebied mag volgen. Andere overwegingen zullen dan de 

keuze moeten bepalen. 

Dit verschijnsel treedt op bij gekontroleerd storten. Tussen de 7 en 30 

verwerkingsplaatsen wijken de kosten slechts 10 procent af van het minimum. 

Bij verbranden is dit effect geringer, hier kan onder dezelfde aanname gekozen 

worden uit 3 tot 10 verwerkingsplaatsen. (Zie figuur 35). Bij afvoer naar de 

V.A.M. te Wijster komt dit neer op 2 tot 10 overlaadstations. 

Hypothese 2: 

De kostenkromme's van bepaalde verwerkingsmethoden kunnen een 

duidelijk kostenminimum geven. Milieuhygiënische of organisatorische 

beperkingen kunnen aanleiding geven dit minimum niet te kiezen. 

Dit effect treedt nauwelijks op, omdat bij acceptatie van 10 procent meer dan 

de minimumkosten, de range van de te kiezen aantallen verwerkingsplaatsen zo 

groot is, dat er organisatorisch acceptabele mogelijkheden gevonden kunnen 

worden (zie figuur 38). Hierbij is aangenomen dat alle methoden milieu

hygiënisch volkomen acceptabel zijn uit te voeren, d.w.z. over de gehele 
kostenkromme. (zie 6.4). 

Hypothese 3: 
Door het optimaliseren van deelgebieden kan een oplossing gevonden 

worden, die voor de gehele provincie niet de gunstigste is. 

Dit effect doet zich voor bij verbranden. Zou men besluiten het vuil in Brabant 

op deze manier te gaan verwerken, dan moet men er voor waken het vuil niet 

op te kleine schaal te gaan verbranden. 
Uit figuur 35 blijkt dat voor 1977 het gunstigste aantal verbrandingsinstallaties 

5 is. Indien nu 8 samenwerkingsverbanden ieder op zichzelf het vuil zouden 

gaan verbranden, dan zouden zij het elkaar onmogelijk maken tot een 

voordelige exploitatie te komen. 
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Het effect dat optimaliseren van deelgebieden ongunstig zou zijn voor de gehele 
provincie trad bij gekontroleerd storten nauwelijks op. Gebleken is, dat 
verandering van het aantal regio's (en hiermee de grootte van de regio's) 
nauwelijks invloed heeft op de totaalkosten. Wel is het essentieel dat in de 
buurt van de 4 stedelijke concentraties verwerkingsplaatsen komen. Maar dit is 
ook het geval indien deze stedelijke concentraties- zonder rekening met de 
omliggende gemeenten te houden - zelf een oplossing kiezen. 
De grootte van de overige samenwerkingsverbanden beïnvloeden nauwelijks de 
vuilverwerkingskosten van de totale provincie. 

Hypothese 4: 
Gebrek aan inzicht in de opbouw van de totale kosten voor de vuilzorg is 
er de oorzaak van dat vaak op verkeerde gronden een keuze voor een 
verwerkingsmethode gedaan wordt. 

Uit de beschouwingen is gebleken dat het verschil tussen de verwerkingskosten 
plus transportkosten bij de verschillende methoden zo groot is- zie figuur 
38 - dat deze verschillen een belangrijke rol spelen bij de keuze. Dit ondanks 
het feit dat de kosten van het inzamelen (in 1977, 66 mln. gld.) het 
leeuwendeel van de vuilzorg uitmaken. Deze laatste kosten zijn echter hetzelfde 
bij iedere methode. De hoogte van de verwerkingskosten is dus toch een 
belangrijk punt bij het afwegen van de verschillende verwerkingsmetheden 
tegen elkaar. 
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8. 3. Onderscheid hoofd- en bijzaken 

In deze paragraaf wordt de invloed van verschillende variabelen op de mogelijke 
oplossingen geschetst. 

8.3.1 Keuze verwerkingsmethode 

De belangrijkste variabele is de keuze van de verwerkingsmethode. De keuze 

hiervan beïnvloedt de plannen het sterkst, want niet alleen vragen de verschil
lende methoden om een geheel andere opzet, ook financieel lopen zij sterk 
uiteen (zie fig. 38). 

Flexibiliteit van de oplossing 

Zowel bij verbranden als bij afvoer per spoor moeten grote bedragen worden 
geïnvesteerd die over lange termijn (25 jaar) afgeschreven worden. Bovendien 

gaat de V.A.M. gewoonlijk langlopende contracten aan. 
Dit betekent dat deze oplossingen weinig flexibel zijn. Vooral bij verbranden is 

dit een ernstig nadeel, omdat in de toekomst het vuilaanbod, de technologie 
e.d. zich sterk kunnen wijzigen. Bij afvoer per spoor speelt dit veel minder, 

omdat veranderingen in de samenstelling van het vuilaanbod hoogstens de 
overgang van kompostbedrijf naar gekontroleerde stort beïnvloeden. Gekontro
leerd storten is de meest flexibele oplossing, niet alleen m.b.t. de samenstelling 
van het afval maar ook m.b.t. de capaciteit van het verwerkingsbedrijf. 
Aangezien verbranden altijd samengaat met gekontroleerd storten is de totale 
oplossing toch nog flexibel, daar het stortterrein als een soort van overloop 

beschouwd kan worden. 
Enige flexibiliteit van de verwerkingsmethode is gewenst om pieken in het 
vuilaanbod te kunnen opvangen. Bijv. pieken t.g.v. feestdagen etc. 

8. 3. 2 Aantal verwerkingsplaatsen 

Deze variabele speelt bij het gekontroleerd storten binnen zekere grenzen 
nauwelijks een rol (zie fig. 33). Bij het verbranden en komposteren is het aantal 
verwerkingsplaatsen van grotere invloed, zoals te zien in fig. 3 5 en fig. 3 7. 

Deze betrekkelijke ongevoeligheid voor het aantal verwerkingsplaatsen is een 
punt in het voordeel van gekontroleerd storten. Doordat het aantal mogelijk

heden bij gekontroleerd storten zo groot is en deze mogelijkheden zo 
gelijkwaardig aan elkaar zijn, dat hieruit geen voorkeur voor een bepaalde 
indeling valt af te leiden, kan makkelijk aansluiting gevonden worden bij 
bestaande samenwerkingsverbanden. 
Het heeft weinig zin om andere samenwerkingsverbanden op te richten 
aangezien het effect hiervan op de totale kosten zeer gering is (zie ook 8.3.3.). 
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8. 3. 3 Locatie 

Om zoveel mogelik aan de realiteit tegemoet te komen, is in het computer
programma een minimum afstand tussen verwerkingsplaats en stedelijke 
concentratie aangehouden van 4 km. 
Uit fig. 32 blijkt dat voor gekontroleerd storten het effect van grotere aantallen 
verwerkingsplaatsen bij meer dan 4 verwerkingsplaatsen gering is. 
Hieruit valt af te leiden dat als de 4 grote steden in Noord-Brabant een 
verwerkingsplaats hebben, de rest van de indeling van Noord-Brabant niet meer 
zo'n grote invloed op de totale kosten heeft. 
Dit was ook duidelijk merkbaar bij de locatie van de verwerkingsplaatsen. Het 
effect van de verschuiving van de verwerkingsplaatsen die niet bij de vier grote 
steden lagen, op de kosten was gering. 
In bijlage 15 is het locatiegebied aangegeven bij 1 verwerkingsplaats (gekontro
leerd storten in 1977), indien men 5 procent meer kosten toelaatbaar zou 
achten dan de minimum kosten. 

8.3.4. Vuilaanbod 

Uit de grafieken 33, 35 en 37 blijkt dat het vuilaanbod slechts geringe invloed 
op de vorm van de kostenkrommen heeft. Het blijkt dat bij verschillende 
aanname van het vuilaanbod (1972, 1977, 1982 en 1987) het aantal gunstige 
verwerkingsplaatsen vrijwel hetzelfde blijft. 

8.3.5 Schaalgrootte effect (zie ook paragraaf 7.2.1.). 

Om na te gaan wat de invloed van het schaalgrootte effect op de kosten
krommen van gekontroleerd storten en verbranden is, zijn schaalgrootte 
krommen geconstrueerd die afwijken van algemeen geaccepteerde krommen. 
(zie bijlage 13 en 14). 
Uitgangspunt bij deze hypothetische schaalgrootte krommen was, dat er door 
ontwikkeling van de technologie, bij grote installaties een sterkere reductie van 
de verwerkingskosten mogelijk zou zijn dan nu het geval is. 
Het effect bij gekontroleerd storten was een geringe verschuiving van de 
kostenkrommen naar links (zie fig. 33 en 34). 
Ook bij verbranden een geringe verschuiving van de voorkeur naar minder 
verwerkingsplaatsen en bovendien een iets steiler verloop van de kosten
kromme. (zie fig. 35 en 36). 
Ondanks het nogal afwijkende karakter van deze schaalgrootte krommen bleek 
het minimum in de kostenkrommen vrijwel hetzelfde aantal verwerkings
plaatsen te liggen als bij gebruik van kromme A en C. 

Absoluut gezien was het effect op de hoogte van de kosten aanzienlijk. 
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8.3.6 Transportkosten 

Uit figuur 39 blijkt dat een aanname van 30 procent meer transportkosten de 
keuze van het aantal mogelijke verwerkingsplaatsen nauwelijks beïnvloedt. 

8. 3. 7. Overladen 

Uit de berekening bleek dat bij meer dan 3 verwerkingsplaatsen het vrijwel niet 
interessant is om het vuil te gaan overladen. De gemiddelde transportafstand bij 
4 verwerkingsplaatsen is 16,08 km per ton afval. Dit betekent dat slechts een 
zeer gering aantal van de gemeenten zover van de verwerkingsplaats afligt dat 
overladen voordeliger is dan transport per huisvuilwagen. (Het punt waarbij dit 
interessant wordt ligt op ongeveer 40 km). 
Om deze reden kon het overladen verder buiten beschouwing worden gelaten. 
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9 
CONCLUSIES 

Bij het onderzoek naar optimale oplossingen van de Vuilzorg voor de provincie 
Noord-Brabant is onderzocht wat de invloed van het vuilaanbod, verwerkings
en transportkosten, planologische, organisatorische- en milieuhygiënische aspec
ten is op mogelijke plannen. 
Kort samengevat zijn t.a.v. deze punten de volgende conclusies te trekken. 

De hoogte van het vuilaanbod beïnvloedt nauwelijks de opgestelde 
plannen, zodat de cijfers over vuilhoeveelheden per hoofd dan ook niet 
nauwkeuriger uitgezocht behoeven te worden. 

Andere aannamen omtrent de transport- en verwerkingskosten beïnvloe
den wel de totaal- kosten van de vuilzorg, doch het meest gunstige aantal 
gekontroleerde storten, verbrandingsinstallaties en overlaadstations t.b.v. 
vuilafvoer naar de V.A.M. te Wijster blijft nagenoeg gelijk. 

De kosten van verwerking en transport bij de drie verschillende methoden 
liepen sterk uiteen: gekontroleerd storten komt op 14 mln. gulden, 
verbranden (incl. storten onbrandbaar afval) komt op 30 mln. gulden, 
afvoeren van het komposteerbare afval naar de V.A.M. en storten van het 
niet-komposteerbare afval komt op 23 mln. gulden (voor de provincie 
Noord-Brabant in 1977). 

Een zeer belangrijk aspect bij de keuze van de vuilverwerkingsmethode is 
de flexibiliteit. Een verbrandingsinstallatie vereist, in tegenstelling tot een 
gekontroleerde stort, grote investeringen die over lange periode afgeschre
ven moeten worden. Hierdoor zit men voor lange tijd aan deze mogelijke 
keuze vast. V eraodering in het vuilaanbod en de samenstelling is bij 
gekontroleerd storten eenvoudiger op te vangen dan bij verbranden. 
Bij kompostering door de V AM moeten overlaadstations gebouwd 
worden, die over lange periode afgeschreven moeten worden, verder dient 
men zich af te vragen in hoeverre de V AM in Wijster een groot vuilaanbod 
vanuit Brabant op kan vangen. 

Voor gekontroleerd storten ligt het aantal in aanmerking komende 
verwerkingsplaatsen tussen de 7 en 30. Deze spreiding is zo groot dat 
bestaande samenwerkingsverbanden vrij gemakkelijk in deze plannen 
ingepast kunnen worden. Voor verbranden ligt het aantal in aanmerking 
komende verwerkingsplaatsen tussen de 3 en 10. 
Bij afvoer naar het kompostbedrijfvan de VAM te Wijster ligt het aantal in 
aanmerking komende overlaadstations tussen de 2 en de l 0. 

De lokaties van de verwerkingsplaatsen moeten zowel om planologische
als om ekonomische reden in de buurt van stedelijke concentraties liggen. 
Liggen echter de lokaties van de verwerkingsplaatsen voor de 4 grote 
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stedelijke concentraties vast, dan heeft verschuiving van de verwerkings
installaties bij de kleine stedelijke concentraties nauwelijks nog invloed op 
de totaalkosten van de vuilzorg voor de provincie Noord-Brabant. 

Het is eveneens planologisch gewenst de vuilverwerking in of bij een stad 
te houden. Dit om "stedelijke activiteiten" op het brabantse platteland 
tegen te gaan. 

Het is zeer goed mogelijk een gekontroleerde stort in een stadsontwik
keling te integreren. 
De stort zou nl. in de toekomst als stadspark gebruikt kunnen worden. 

Uit de enquête- gehouden onder de reinigingsdiensten- bleek dat er een 
grote bereidheid tot samenwerking bestaat, niet alleen op het gebied van 
vuilverwerking, maar ook op het gebied van inzamelen en transport. 
Verder bleek dat de meeste reinigingsdirecteuren van mening zijn dat het 

provinciaal bestuur een stimulerende taak heeft bij het opstellen van 
richtlijnen en het tot stand komen van plannen op het gebied van de 
vuilzorg. 

Eindconclusie 

Resumerend kunnen we stellen dat voor Noord-Brabant het gekontroleerd 
storten de meest aantrekkel~jke methode van vuilverwerken is. 
Kort samengevat zijn de motieven voor deze keuze: 

goedkoopste methode 
grote flexibiliteit 
planologisch acceptabel 

groot aantal mogelijkheden m.b.t. het aantal verwerkingsplaatsen. 
Aangezien het aantal verwerkingsplaatsen aan weinig beperkingen onderhevig is, 
zijn de bestaande ontwikkelingen en plannen- voor zover zij gekontroleerd 
storten betreffen in overeenstemming met de richtlijnen in dit rapport. 

Aanbeveling 

Uit dit onderzoek is duidelijk gebleken dat een verantwoorde verwerking van 
het afval om samenwerking tussen de gemeenten vraagt. Verder is gebleken dat 
er bij vele gemeenten en samenwerkingsverbanden behoefte bestaat aan 
adviezen en richtlijnen op het gebied van de vuilzorg. 
Teneinde de samenwerking tussen de gemeenten te bevorderen en de 
gemeenten m.b.t. de technische en bestuurlijke aspecten van de vuilzorg van 
advies te kunnen dienen, ware het gewenst dat een provinciale werkgroep zich 

met deze punten zou gaan bezig houden. 
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10 BIJLAGEN 
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Bijlage 1. 

BRUTO PRODUKTIE EN HOEVEELHEID V AST AFVAL PER BE
DRIJFSTAK IN NEDERLAND IN 1970. (Opgave C.P.B.) 

Bruto productie Hoeveelheid 

Bedrijfstak 1970 vast afval 
lopende prijzen 1970 
in mln. gld. in 1000 ton 

l. Landbouw 13.148 -330 
2. Korenmijnhouw 352 P.M. 
3. Overige mijnbouw 1.894 -324 
4. Voeding dierlijk 9.232 -85 
5, Voeding overig 13.557 412 
6. Genotmiddelen 3.862 42 
7. Textiel 4.318 83 
8. Kleding & Schoeisel 2.924 157 
9. Papier 2.620 54 

10. Chemie 10.806 534 
11. olie 6.847 
12. metallurgie 6.877 339 
13. metaalproductie 9.884 488 
14. Electro 7.276 193 
15. Transportmiddelen 6.966 465 
16. Overige industrie 11.745 1.071 

17. O.P.N. 4.731 514 
18. Bouw 19.464 1.156 
19. Handel 161 288 
20. Woning 4.421 
21. Zee en Luchtv. 4.831 11 
22. Overig vervoer 9.617 42 
23. Overig diensten 20.156 136 
24. N.A.G. 1.915 

Totaal 202.604 6.724 
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Bijlage 3. 

WEGFACTOR 

Bij de berekening van de transportkosten is uitgegaan van de afstand 
hemelsbreed. Deze afstand wordt met behulp van de zgn. wegfactor omgere
kend tot de afstand via de weg. De wegfactor werd berekend uit afstanden die 

niet groter waren dan 40 km. De verwachting, dat er een significant verschil zou 
zijn in de wegfactor voor afstanden tot 10 km en voor afstanden daarboven 
werd door de berekening niet bevestigd. 

De berekende wegfactor is 1,2 
standaardafwijking 0, 1. 
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RVO-exploitatiekosten-begroting Huisvuilauto 
Bijlage 5 

Kalkulatiegegevens: 
Aanschaffingsprijs 

banden 
waarde banden 

restwaarde wagen 
af te schrijven bedrag 

waarde lopende banden 
technische levensduur wagen in 

kilometers 

ekonomische levensduur wagen in jaren 

technische levensduur banden in km 
max. laadvermogen 

: 7 à 550 
: 3850 
: 5000 

: 6 à 550 

100.000 

8.850 

91.150 

3.300 

300.000 km 

5 jaar 
60.000 km 

8.000 kg 
brandstofverbruik in liters per 100 km : 20..30 liter 

Vaste kosten per jaar: 

Rente 

motorrijtuigenbelasting 

verzekeringspremie (A.R.) 
stalling 

periodieke technische contróle 
onderhoud 
afschrijving wagen 
algemene kosten 

totale vaste kosten per jaar 
chauffeur per jaar 

Ekon. levensduur 

4.200 

200 

1.400 

18.250 
6 pct 

15.500 
23.500 

vaste kosten per jaar f 49.000 

vaste kosten per bedrijfsuur bij 2000 uur per jaar f 24,50 

Variabele kosten per km: 

afschrijving wagen 

afschrijving banden 

brandstof 
smeerolie 

reparatie en onderhoud 

totale variabele kosten per km 

5,5 ct 
3,5 ct 

0,5 ct 

13,3 ct 

23 ct 

Bij een gemiddelde rijsnelheid van 33 km per uur zijn de totale kosten: 

vaste kosten/uur is 24,50 

variabele kosten/uur 
33 x 0,23 is 7,60 

totaal f 32,10 
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Bijlage 6 

Exploitatiekosten- begroting 

Kalkulatiegegevens: 
Aanschaffingsprijs 

banden 
waarde banden 
restwaarde wagen 
Af te schrijven bedrag 
waarde lopende banden 

Container vervoer 

trekker 40.000 
container 110.000 

150.000 
: 18 x 550 
: 10.000 
: 15.000 

7 jaar 

25.000 
125.000 

10.000 
Technische levensduur wagen in kilometer 
Economische levensduur wagen in jaren 
laadvermogen 64m3, max. 16 ton 
brandstofverbruik in liters per 100 km 

Vaste kosten per }aar: 

Rente 
motorrij tuigen belasting 
verzekeringspremie (AR.) 

stalling 
periodieke technische controle 
onderhoud 
afschrijving 
algemene kosten P.M. 

Totale vaste kosten/jaar 
Chauffeur/jaar 

Ekon. levensduur 
5.600 

500 

1.500 

18.000 
6 pct. 

28.500 
23.500 

Vaste kosten per jaar f 52.000 
Vaste kosten per bedrijfsuur bij 2000 uur per jaar f 26,-

Variabele kosten per km. 
Afschrijving wagen 
Afschrijving banden 
brandstof 
smeerolie 
reparatie en onderhoud 

16 ct. 
3,5 ct. 
0,5 ct 

13,3 ct. 

Totale variabele kosten per km 33,3 ct. 

Totale kosten per uur 
Bij rijsnelheid 40 km per uur: vaste kosten/uur is 

variabele kosten 40 x 33,3 is 
Totaal 

f26,
f 13,20 
f 40,-
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Bijlage 7 

SCHATTING VAN DE KOSTEN VAN EEN OVERLAADSTATION 

Exploitatiekosten overlaadstation 
aanschafprijs 
afschrijving 20 jaar geeft annuïteit 
personeelsbezetting 
onderhoud 

expl. kosten per jaar (rente en afschr) 
personeel 
onderhoud 

Overslag per jaar 
Overslagkosten per ton 

Kosten container 

totaal 

350.000 
10 pct 
1 man 

5.000 per jaar 

35.000 
30.000 

5.000 

f 70.000 

16.000 ton 

Er staat continu een container in het station 
Aanschafprijs 60.000 

11.500 
2.000 

800 
500 

Afschrijving en ren te in 7 jaar 19 pct 
onderhoud 
overhead kosten 6 pct 
verzekering 

Overslag per jaar 

totaal 

Overslagkosten per ton ongeveer 

14. 800 per jaar 

16.000 ton 

totale overlaadkosten 

f 4,40 

f 

f 

I -' + 
5,40 

per ton 
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Bijlage 8 

GEKONTROLEERDSTORTEN 

Het gekontroleerd storten slaat in de eerste plaats op het gedisciplineerd 
verwerken van het vuil. 

Terwijl bij de ouderwetse vuilnisbelt het rottingsproces niet is te kontroleren, 
waardoor er vaak brand* ontstaat, de anaerobe rotting een hinderlijke 
zwavelwaterstofstank tot gevolg heeft en de giftige stoffen met het regenwater 
mee in het grondwater terecht kunnen komen, worden deze aspecten bij het 
gekontroleerd begraven van vuil tegen gegaan. 

Volgens de nieuwste methode van het gekontroleerd begraven wordt het vuil 
met compactors aangereden. De stalen wielen van deze - op een wals gelij
kende - machine zijn voorzien van stalen punten, waardoor het vuil niet alleen 
vlak gewalst wordt, doch tevens verdicht wordt tot 1/3 van het oorspronkelijke 
volume. Het aangereden vuil is zodanig verdicht (s.g.= 1) dat geen water door 
de berg kan sijpelen, zodat er nauwelijks een afbraakproces (stank) ontstaat. 
Momenteel wordt onderzocht in welke mate een drainagesysteem onder de 
stort gewenst is (53). 
Om de overlast van de stort voor de omgeving tot een minimum te beperken 
moet het terrein afgerasterd zijn en is het wenselijk dat het stortterrein 
dagelijks afgedekt wordt met een laag grond. Een landschapsplan moet er voor 
zorgen dat de ontstane accidentering een funktionele plaats in het landschap 
krijgt. 
Bij de plaatsbepaling van het stortterrein speelt het voorafgaande geohydrolo
gisch onderzoek een belangrijke rol. Alleen indien de uitslag van een derge1ijk 
onderzoek geen belemmering vormt kan de gekontroleerde stort aangelegd 
worden. 

* Bij het instorten van de verteerde massa kan de snel toestromende lucht een explosief mengsel vormen 
met het methaan van de anaerobe rotting. Deze brand is moeilijk onder kontrole te krijgen en veroor
zaakt veel rook en stank. 

82 



Bijlage 9 

VERBRANDEN 

Een verbrandingsoven verbrandt het afval bij zo'n 1 000 graden C. Overblijft een 
inerte anorganische slak, vliegas en afvalgassen. Na het verbranden is het volume 
van het afval met 90 procent en het gewicht met 75 procent afgenomen. 
Niet al het vuil is echter brandbaar. Slooppuin b.v. is niet brandbaar. Van al het 
vaste vuil zoals slak, puin etc. zal uiteindetijk 18 procent (1977) van het 
beginvolume gestort moeten worden. Dit is ongeveer de helft van het volume 
dat overblijft bij gekontroleerd storten. 
Voordelen: 

Nadelen: 

Mits goed uitgevoerd (vliegas vangers, hoge schoorsteen) geeft 
de oven geen overlast. 
Mogelijkheden om warmte te gebruiken om stoom of electrici
teit op te wekken. 
Het te storten volume vuil is sterk afgenomen. 
De verbrandingsresten (slak) kunnen verkocht worden, om land 
op te hogen, of zijn in de wegenbouw te gebruiken. 
Dure installatie, met geschoold personeeL Daardoor zijn de 
verwerkingskosten hoog. 
Een belangrijk aspect bij verbranden is dat de grote investe
ringen over lange termijn (25 jaar) moeten worden afgeschreven. 
Daar in de toekomst het vuilaanbod en de technologie van het 
vuilverwerken sterk kunnen veranderen, betekent dit, dat deze 
oplossing weinig flexibel is. 
Aangezien het verbranden altijd samen gaat met gekontroleerd 
storten, is de totale oplossing- verbranden plus storten- wel 
flexibel te noemen. Hierbij denken wij aan een tijdelijk groter 
vuilaan bod, waarbij de stort als "overloop" dienst kan doen. 
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Bijlage 10 

KOMPOSTEREN 

Het komposteren is een gekontroleerde aerobe rotting van organisch vaste 
afvalstoffen tot een relatief stabiel humusachtig materiaal. 
De hoofdbijprodukten zijn koolzuur, water en warmte. 
De temperatuur is de eerste dagen 60 graden C en hoger. Hierdoor worden de 
eieren en larven van vliegen, de onkruidzaden en de ziekte verwekkende kiemen 
gedood. 
Voordelen: 

Nadelen: 

een deel van het stedelijk afval kan in de vorm van kompost 
opnieuw gebruikt worden. Hoewel het komposteerbare deel 
teruggelopen is tot ongeveer 25 procent. 
Een komposteerbedrijf levert voor de direkte omgeving stank
overlast op. 
De hoeveelheid onkomposteerbaar materiaal neemt toe. Dit 
moet gestort worden. 
Gezien de overlast die kompostbedrijven opleveren, kan een 
dergelijk bedrijf alleen in een afgelegen gebied gevestigd worden. 
Dit is dan ook de reden dat bij de berekeningen alleen afvoer 
naar het kompostbedrijf van de V AM in Wijster in ogenschouw 
is genomen. 
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HIJlage 1 1. 

COMPUTERPROGRAMMA 

Het computerprogramma dat geschreven is in algol 60 bestaat uit 3 delen. 

het programma genaamd zoek zelf (hieronder afgedrukt), 
de vaste getallen band bestaande uit de gegevens van de woonkernen (zie 

bijlage 12) en 
de variabele getallenband. Hierop staan de gegevens van de mogelijke 

verwerkingsplaatsen zoals aantal verwerkingsplaatsen, horizontale- en 

verticale coördinaten stedelijk afval, industrieel afval, slib/ agrarisch 

afval/mest. 

~e11n inte~er b,t,i,k; 

tntee!: ~ a[1:204,1:5}; 

!2:: 1:•111!~11 I ~! 204 !!2 
!2:!: t: =I ste11 1~Q 5 !!2 s(i,t]: =read; 

!2:: k: =read !!!!!! k:>O !!2 

2!11~ !2~!: j,g,a,b; 

~ tonkim,m,n,p,agem,eapred,ctot,vertot,alton,gemk~,aomgem,kwasom,tottot,rottot; 

!t.!:!i!!: !!:::!l vbor[l:k],vver[l :k],h[l:td,m1n[1 :204]; 

~ !T-!:!l am1n[1:204],c[1:204],tongem[1:204], 

tonver[ 1 : k], tre.ver[ 1 :k] 1 tot ver[ 1 :k ]1 vergem[ 1 :k] 1 

e.v[ 1 :k, 1 :204] ,avgem( 1 :k], trans( 1:204], verw( 1 :k] ,e.vspre [ 1 :k]; 

~ ~~ pyth(i,jl;itltel!~ 1,j; 

p,yth:=(aqrt((a[1,1]-vhor[J))~+(a(1,2]-vver[J])~))xl,2; 

~· ~1511,! m: =read;n: -read;p: -read;e.: =read;b: =>read;tonk.~: =0.3;dton: -o; 
ctot:=O;somgem:=O;kwe.aom:.O;vertot:-o; 

~; 

bef1p !2:: j:=1 •te2 1 ~ k ~2 

2;1!2 vbor[j]:=read;vver[j]:=read;tre.ver[J]:=O;tonver(j]:=O;h(j]:=O; 

~· 
~i 

~..!! !2!: 1:=1 !.."t!E 1 ~ 204 !!2 
be§in tongem(i]:~[i,3)+nxs(i,4]+pxs[i,5];amtn[1]:•1o+6;alton:-alton+tongem[i]; 

!2!: J: ·1 •te2 1 ~ k !!2 
~ru !! P.Yth( 1 ,.1 )<aminl 1 J :!:!!!!! 

~ amin[i]:~(i,J)Jadn[i):•JJ 

~; 

~~ 

~; 

end· _, 

bef!n!! amtn{1]<4 ~ lllllin(i):..l!.; c(i]:"'!Sadn[i]xt'.Cm&'ell[i]xtonk~;etot:-ctot+c[il; 
j:~n[i);tonver[j]:-tonver[J]+tonaea[i]; 

tre.ver[j): -tre.ver[j]+c[1]; h[J]: -h[J ]+1 ;av{j,h[J ]]: ...atn[ih 

a0111ge111: •~n[ 1] ;k-: ~( amin[ 1] )t.l!;tre.na [1]: -c( 1 l/tonaea[1 J; 

~!!! agem: ~/204;upred: •(lr.vu011t-( (a0111ge111)t2 )/204 )/203;pllk1m: -ctot/(altonxtol'lk~); 

!!!2l 
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!5!.!! !! b~1 ~ ~!:2 u; !! b.e ~ e v;!! b~3 ~ e w;!,! b=4 ~ E!:2 z; 

!! b=5 ~ ~!:2 <u!! b=6 ~ 12-'t2 st; 

u: !2!: j:=1 !..~~ 1 ~!! k ~2 

2~i!!! !! tonver[j)<20000 ~!! totver[j):~nver[j)x12 ~ 

!! tonver[j]<4oooo ~!! totver[j]:=tonver[j)x8.5 ~ 

!! tonver[j)<60ooo ~ totver[j):~nver[j]X7 ~ 

!! tonver[J)<Boooo ~ totver[j]:=tonver[j]x6 ;!!~ 

!! tonver[j]<100000 ~ totver[j]:=tonver[j]x5.6 ~!!! 

!! tonver[j)<1~0000 ~ totver[j):~ver[j]X5.4 ~ 
!! tonver[j)<18oooo ~ totver[j]:=tonver[j]x5.2;!!! 

end• -· 
totver[j]:=tonver(j]x5;vertot:-vertot+totver[j]; 

~!:2 label; 

v: !2:: j: =1 ~te:e 1 ~ k ~ 

2!S!!! !! tonver[j]<20000 ~ totver[j]:= tonver[j]X50 ~ 

!! tonver[j]<4oOOO ~ totver[j]:~nver[j)X39 ~ 

!! tonver[j]<6oooo ~!! totver[j]:= tonver[j]x29.5;!!! 

!! tonver[j]<Boooo ~ totver(j]:= tonver(j]x24.5 ~ 

!! tonver[j]<lOOOOO ~ totver(j]:= tonver[j]X22.5 ;1!~ 
!! tonver[j] <14oooo !;!!e,.!! totver(j]:= tonver[j]X 20.5 !!!! 
!! tonver[j] <18oooo ~ totver[j] := tonver[j]x18.5 ~ 

totver[j]:=tonver[j)X17.5;vertot:=vertot+totver[j]; 

~!:2 label; 

w: !2:: j:=l !te:e 1 ~ k ~ 

!5!.!! !! tonver[j)<4oooo !;!!e,.!! totver(j]:=tonver[J)X35 ~ 
!! tonver[j]<6oooo ~ totver[j]:=tonver[j]x24 ~ 

!! tonver(J]<Boooo ~ totver[j]:~ver[J]X22 ~ 

!! tonver[j]<lOOOOO ~ totver[j]:~nver[j]X21.5 ;!!! 
!! tonver[j]<14oooo ~ totver[j]:~nver[J]x20~7 ~!!!. 
!! tonver[j]<1800oo ~ totver[j]:=tonver[j]X20.4 !!!! 
totver[j]:=tonver[j]x20;vertot:-vertot+totver[j]; 

52to label; 

z: !2!: j:=1 !~ 1 ~ k ~ 

~~Si!!!! tonver[j]<20000 ~ totver[j]:~onver[j]x6.5 ~ 

!! tonver[j]<4oooo ~ totver[j]:=tonver[j]X5.5 !!!! 
!! tonver[j]<6ooo0 !;!!e,.!! totver[j]:~nver[j]x4,75 !!!! 
!! tonver[j]<Boooo ~!! totver[j):=tonver[j]X3.75 ~ 

!! tonver[j)<100000 ~!! totver[j]:=tonver[j]X3.5 ~ 

!! tonver[j]<14ooOO ~ totver[j]:=tonver[j]x3.4 ~ 

!! tonver[j]<18oooo !;!!e,.!! totver[j):=tonver[j)X3.3 ~ 
totver[J]:=tonver[j]X3.2;vertot:=vertot+totver[j); 

~2; 

§O_'t2 label; 
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q: !2!: J:=l !..~ 1 '!IDll1 k ~ 

È!.il~!! tonver[j]<20000 ~ totver[j]:=tonver[j]X50 ;!!; 
!! tonver[J]<40ooo ~~ totver[j]:mtonver[j]x38 ~ 

!! tonver[j]<6oooo ~2 totver[j):=tonver[j]x28.5 ~ 

!! tonver[J]<8oooo ~ totver[j]:=tonver[j)x24 ;!~ 
!! tonver[J]<100000 ~ totver[j]:=tonver[J]X21.5 ~ 

!! tonver[j]<14oooo ~ totver[j]:=tonver[j)X19 ~ 

!! tonver[j]<1800oo ~ totver[j]:=tonver[j]x16.5!!!; 

!! tonver[j]<220000 ~ totver[j]:=tonver[j)X15 ~ 

!! tonver(J]<26oooo ~.! totver[j):mtonver[j]X13.2 ~ 

!! tonver[J]<300000 ~ totver[j]:=tonver[j]X12 ~ 

!! tonver[J]<340000 ~ totver[j]:mtonver[J]x11 ~ 

!! tonver[J]<3Boooo ~ totver[j]:=tonver[j]xl0.2 ~ 

!! tonver[j]~ ~ totver[j):=tonver{j]X9.5!!!! 
!! tonver[j)~ ~ totver[j]:=tonver[J]X9 ~ 

totver[J]:=tonver[j]x8.5;vertot:-vertot+totver[J]; 

!f>~ label; 

st: !2!: j: =1 !!:E 1 ~~g k ~2 

2!.~!~ !! tonver[j]<20000 ~~ totver[j}:=tonver[j]X12 ~ 

!.2~1 

!! tonver[j]<4oooo ~ totver[J):=tonver[j)x8!!!; 

!! tonver[J]<6oooo ~~~ totver[j):=tonver[j]x6.4 ;!!; 
!! tonver[j]<Boooo ~ne.! totver[j]:=tonver[j]x5.4 ;!!; 
!! tonver[j]<lOOOOO ~2e.! totver[j]:=tonver[j)x4.5 ~ 

!! tonver[j]<140000 ~-2 totver[j]:=tonver[j)x4 ~ 

!! tonver[j]<18000o ~ totver[j]:mtonver[.)}x3.6 ~ 

!! tonver[j)<220000 ~ totver[j]:mtonver[j)X3.5 ~ 

!! tonver[j]<260000 ~~ totver[j]:=tonver[j]X3.2 ;!!! 
!! tonver[J]<300000 ~ totver[j]:=tonver[j]X3.1 ~ 

!! tonver[J]<340000 ~U totver[J):=tonver[J]X3 ;!!! 
!! tonver[J]<38oOOO ~2e.! totver[j):=tonver[j]x2.9 ;1!; 
!! tonver[j]<420000 ~ totver[j]:=tonver[j]x2.B ~ 

!! tonver[j]<46oooo ~~ totver[j):=tonver[j]X2.7 ~ 
totver[j]:=tonver[j]X2.5;vertot::vertot+totver[j]; 

IS2!2 label; 

label: !2!: j: =1 !!:E 1 ~! k ~ 

È:P-2 kwaaom:=O;somgem:=O;f2!: g:•1 !~1! 1 '!IDll1 h[j] ~ 

beeïin somgem: =aomgem+av[j,g];kwaaom: =ltwasom+(a.v[j,g) )~; 

;~; 

avgem[j]:=aomgemjh[j];avspre[j]:=(kvasam-((s~}/(h[j])))/(h[J]-l); 

verw[j]:=totver[j]ftonver[j]; 

vergem[j):=3.333Xtraver[J]/tonver[j]; 

;~; 

~~ rottot:=etot+vertot;tottot:=etot+vertot+altonx35J 

!m~J 
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2!e!!! NLCR;PRIN'ITEJIT( fvuil was:}) ;SPACE(3 );FIXT( 1,2,m);PRINTI'EXT( i:stedelijk:}) ;SPACE(3); 
FIXT( 1,2,n); 

PRINTTEXT(~industrieel:});SPACE(3);FIXT(1,2,p);PRINTrEXT({slib/mestjagr:});NLCR; 

PRINTTEXT({alton:});FIXT(8,0,alton);NLCR; 
PRIN'l'I'EXT(fasntal verwerkingsplaatsen:});SPACE(5);FIXT(2,0,k);PRINTI'EXT(~ b was:}); 

FIXT( 11 01 b );NLCR;NLCR; 
PRINTTEXT({gemkim:});FIXT(3,2,gemkim);PRINTTEXT(~em:});FIXT(3,0,agem);PRINTTEXT({aspred:}); 

FIXT(1 12 1aapred);PRINTTEXT(~ertot:});FIXT(9,0,vertot); 
PRINTTEXT(~ctot:});FIXT(9 1 0,ctot);NLCR;NLCR; 
PRINTTEXT(~tottot:});FIXT(9,0,tottot);PRINTI'EXT({rottot:});FIXT(9,0,rottot);NLCR;NLCR; 

PRINTTEXT(~verdeling:});NLCR;NLCR;NLCR; 

PRINTTEXT(fnummer:});SPACE(5);PRINTTEXT(~hor:});SPACE(6);PRINTTEXT(~er:});SPACE(7); 

PRINTTEXT(~tonver:}); 

SPACE(5);PRINTI'EXT(~ergem:});SPACE(3);PRINTTEXT({avgem:});SPACE(3); 

PRINTTEXT({avspre:});SPACE{5); 

PRINTTEXT(~totver:});SPACE(3); 

PRINTTEXT(~traver:});SPACE(5);PRINTTEXT(~erwerking:});NLCR;NLCR; 

!2r J==1 ~~~ 1 ~~!! k 22 
2!e!!! NLCR;SPACE(2);FIXT(2,0,j);sPACE(5);FIXT(3,0,vhor(j]);SPACE(4);FIXT(3,0,vver(j]); 
SPACE(4);FIXT(7,0,tonver(J]); 
SPACE(3);FIXT(2,2,vergem(j]);SPACE(4);FIXT(3,0,avgem(j]);SPACE(5);FIXT(3,1,avspre(J]); 
SPACE(3);FIXT(8,0,totver(j]);SPACE(2); 
FIXT(8,0,traver(j]);SPACE(5);FIXT(2 1 21 verw(j]); 

:!!2l 
:!!2l 

2;e!!! !! a=l ~;!! 

2!e!!! NLCR;PRINTTEXT(~meenten:});NLCR;NLCR; 
PRINTTEXT( fnumgem:}) ;SP ACE( 2) ;PRINTTEXT( fnumver:}) ;SP ACE( 3) ;PRINTTEXT( {amin:}) ;SP ACE( 4); 
PRINTTEXT(~transport:});SPACE(3);PRINTTEXT(~erwerk:});SPACE(3);PRINTTEXT(~); 

r2r 1:=1 ~ 1 ~~!! 2o4 22 
2!e!!! NLCR;SPACE(3);FIXT(3,0,1);SPACE(6);FIXT(2,0,m1n(1]);SPACE(3);FIXT(3,1,amin(i]);SPACE(3); 

FIXT(6,2,trana(i]);SPACE(4);FIXT(5,2,verw(min(i]]);SPACE(3);FIXT(7,0,tongem(1]); 

end• 
__ , 
~; 

;!!2; 
~; 

!!!2l 
E~~; 
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wördinaten 

Kernen Horizontaal 

l.Eindhoven 206 

2. Tilburg 179 

3.Breda 157 

4. 's-Hertogenbosch 

(Hintham) 194 

5.Helmond(1-Brouwhuis) 218 

6. Roosendaal 135 

7. Oss 209 

8. Bergen op Zoom 123 

9.Geldrop 211 

10. Oosterhout 163 

11. Veldhoven 200 

12. Waalwijk 177 

13. Valkenswaard 

(Dommelen) 205 

14. Vught 193 

15. Boxtel( -;.Esch) 1.95 

16. Uden 215 

17. Deurne(+ Vlierden) 228 

18. Dongen( _.oosteind) 169 

19. Etten-Leur 147 

20. Schijndel(.;. Wijbosch) 203 

21. Best(.;. Batadorp) 200 

22. Veghel(+ Vorstenbosch) 210 

23. Oisterwijk 186 

24. Kaatsheuvel 

25. Gemert 

26. Goirle 

27. Cuijk( +Katwijk) 

28. Budel(~Soerendonk) 

29. Son(.,. Breughel) 

30. Halsteren(~ Lepelst.) 

31. Rijen(~ Molenschot) 

3 2. Steen bergen 

33. St. Oedenrode 

34. Zundert 

35. Oirschot 

36. Made( • Drimmelen) 

37. Oudenbosch 

38. Rosmalen 

39. Boxmeer 

40. Heeze 

41. Someren 

42. Asten 

43. Drunen 

44. St.Michielsgestel 

175 

220 

177 

234 

213 

207 

122 

167 

125 

205 

149 

194 

158 

140 

198 

239 

213 

222 

225 

182 

197 

Verticaal 

411 

398 

394 

383 

407 

400 

375 

404 

413 

388 

415 

384 

421 

387 

395 

387 

408 

390 

396 

391 

403 

391 

396 

386 

398 

402 

379 

429 

403 

401 

394 

394 

397 

407 

404 

384 

394 

380 

388 

418 

417 

415 

383 

389 

Bijlage 12 
Basis hoeveelhedenafval in 1982 in tonnen 

Stedelijk 

69.560 

55.870 

44.067 

30.784 

18.093 

15.910 

14.800 

14.245 

9.731 

9.600 

9.140 

8.350 

7.807 

7.030 

6.827 

6.512 

6.292 

5.920 

5.920 

5.661 

5.605 

5.384 

4.995 

4.440 

4.366 

4.144 

4.070 

4.015 

3.867 

3.848 

3.848 

3.663 

3.570 

3.552 

3.515 

3.478 

3.404 

3.256 

3.200 

3.145 

3.127 

3.071 

2.960 

2.960 

Industrieel 

338.887 

122.908 

89.807 

84.583 

60.500 

39.853 

79.575 

30.312 

15.946 

32.376 

11.480 

26.943 

21.588 

1.920 

15.110 

16.207 

10.552 

20.818 

32.676 

11.003 

13.831 

23.038 

8.195 

6.452 

10.520 

23.848 

9.390 

3.356 

2.795 

8.263 

6.145 

4.845 

2.220 

3.559 

4.199 

10.611 

2.912 

18.075 

2.077 

7.052 

8.567 

16.573 

535 

Slib/agrar./mest 

16.920 

13.590 

10.710 

7.488 

4.401 

3.870 

3.600 

3.465 

2.367 

2.340 

2.223 

2.025 

1.899 

1.710 

1.660 

1.584 

1.535 

1.440 

1.440 

1.377 

1.364 

1.310 

1.215 

1.080 

1.062 

1.008 

990 

977 

941 

936 

936 

891 

869 

864 

855 

846 

828 

792 

779 

765 

761 

747 

720 

720 
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45. Nuenen 211 

46. Zevenbergen 146 

47. Hilvarenbeek 182 

48. Raamsdonkveer 164 

49. Werkendam 165 

50. Grave 224 

51. Heesch 209 

. 52. Hoogerheide ( + Woens-

drecht) 126 

53. Mill 227 

54. St. Willebrord 144 

55. Gilze 169 

56. Sprang-Capelle 176 

57. Bergeijk 198 

58. Prinsenbeek 153 

59. Donk 216 

60. Nieuw 

61. Berlicum 

62. Oude en Nieuw Gastel 

63. Bladel 

64. Reusel 

65. Aalst 

66. Mierlo 

67. Klundert 

68. Mierlo-Hout 

64. Geertruidenberg 

70. Schaik 

71. Boekel 

72. Eersel 

73. Ulvenhout 

74. Moergestel 

7 5. Den Dungen 

76. Enschot 

77. Ossendrecht 

78. Rijsbergen 

79. Dinteloord 

80.Bakel 

81. St. Anthonis 

82. Udenhout 

83. Helvoirt 

84. Lieshout 

8 5. Nistelrode 

86. Dinther 

87. Waalre 

88. Aarle-Rixtel 

89. Berghem 

90. Erp 

91. Hoeven 

186 

201 

135 

188 

184 

206 

216 

140 

217 

163 

217 

219 

194 

159 

185 

198 

182 

126 

152 

129 

224 

234 

183 

189 

214 

202 

206 

203 

217 

212 

215 

144 

407 

388 

406 

383 

369 

376 

378 

412 

384 

398 

400 

386 

424 

393 

400 

383 

385 

394 

419 

420 

416 

411 

386 

408 

382 

377 

393 

420 

399 

399 

386 

396 

416 

402 

389 

404 

390 

392 

390 

402 

382 

388 

417 

403 

374 

393 

395 

2.849 

2.849 

2.757 

2.738 

2.701 

2.664 

2.664 

2.664 

2.664 

2.664 

2.572 

2.498 

2.479 

2.442 

2.424 

2.405 

2.331 

2.294 

2.257 

2.239 

2.220 

2.109 

2.035 

2.035 

1.961 

1.961 

1.924 

1.924 

1.850 

1.739 

1.702 

1.702 

1.702 

1.702 

1.665 

1.665 

1.665 

1.665 

1.647 

1.628 

1.628 

1.591 

1.590 

1.572 

1.554 

1.554 

1.517 

1.469 

6.752 

1.711 

2.461 

966 

1.659 

633 

8.097 

3.696 

8.264 

2.318 

5.622 

359 

7.594 

549 

3.200 

4.898 

4.721 

2.521 

1.365 

8.289 

1.691 

862 

8.561 

3.311 

1.430 

2.259 

646 

3.994 

764 

1.332 

242 

3.258 

640 

19.988 

3.918 

1.574 

601 

693 

693 

671 

666 

657 

648 

648 

648 

648 

648 

626 

608 

603 

594 

590 

585 

567 

558 

549 

545 

540 

513 

495 

495 

477 

477 

468 

468 

450 

423 

414 

414 

414 

414 

405 

405 

405 

405 

401 

396 

396 

387 

387 

383 

378 

378 

369 
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92. Lage Zwaluwe 152 381 1.480 829 360 

( .. Hooge) 

93. Loon op Zand 178 390 1.443 14.823 351 

94. Terheijden 155 388 1.443 1.606 351 

95. Sprundel 145 400 1.406 342 

96. Vlijmen 188 383 1.406 3.539 342 

97. Volkei 218 388 1.406 342 

98. Fijnaart 136 389 1.332 2.233 324 

99. Haaren 188 393 1.332 640 324 

100. Waspik 169 384 1.332 1.495 324 

101. Geffen 205 376 1.296 1.156 315 

102. Hoogeloon 

(+Vessem) 191 416 1.277 3.735 311 

103. Vierlingsbeek 243 393 1.277 392 311 

104. Someren-Eind 224 420 1.258 7.052 306 

105. Teteringen 160 392 1.258 196 306 

106. Wijk en Aalburg 182 376 1.258 594 306 

107. Heusden 182 378 1.240 7.908 302 

108. Lith 203 370 1.203 1.260 293 

109. Leende 211 421 1.221 797 297 

110. Oerlc 198 413 1.194 288 

111. Hapert 190 419 1.184 288 

112. Wouw 130 402 1.184 483 288 

113. Herpen 217 374 1.147 279 

114. Liempde 199 397 1.147 385 279 

115. Stiphout 216 406 1.147 279 

116. Beers 230 379 1.129 222 275 

117. Zeeland 219 382 1.129 522 275 

118. Alphen 169 406 1.110 1.893 270 

119. Baade-N assau 168 411 1.110 1.770 270 

120. Lage Mierde 183 415 1.110 270 

121. Nuland 203 379 1.110 137 270 

122. Nijnsel 206 399 1.110 270 

123. Sleeuwijk 169 369 1.110 270 

124. Nieuwendijk 167 376 1.073 261 

125. Luyksgestel 

( + Weebosch) 195 428 1.055 823 257 

126. Chaam 163 402 1.036 294 252 

127. Maarheeze 215 426 1.036 4.558 252 

128. 's Gravenmoer 169 387 1.036 46 252 

129. Bavel 161 397 999 243 

130. Heeswijk 205 387 999 1.515 243 

131. Middelbeers 190 408 999 901 243 

132. Almkerk 170 374 925 261 225 
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133. Hank 165 378 925 225 

134. Haps 232 383 925 225 

135. Ravenstein 218 372 925 3.467 225 

136. Zevenbergschehoek 150 385 925 225 

137. Kruisland 132 396 888 216 

138. Overlaan 238 396 888 216 

139. Rucphen 142 400 888 3.898 216 

140. Putte 130 419 851 2.651 207 

141. Dussen ( t Eethem) 170 379 814 2.697 198 

142. Heusden 226 417 814 7.908 198 

143. Oploo 233 392 814 614 198 

144. Wanroîj 229 387 814 771 198 

145. Bossenhoofd 141 397 777 189 

146. Diessen 185 407 777 509 189 

147. Wagenberg 155 386 777 189 

148. Willemstad 134 382 777 91 189 

149. Dorst 163 394 740 180 

150. Rijswijk(+ Giessen) 175 371 740 3.546 180 

151. Ulicoten 163 409 740 180 

152. Woudrichem 173 369 740 738 180 

153. Zeilberg 230 409 740 180 

154. Heerlc 128 402 703 171 

155. Licsscl 230 414 703 171 

156. Nieuw-Vossemeer 118 394 703 248 171 

157. Nispen 135 406 703 171 

158. Raamsdonk 166 383 703 2.461 171 

159. Standdaarbuiten 139 392 666 20 162 

160. Zegge 139 398 666 162 

161. Gemonde 197 391 666 162 

162. Haarst!eeg 186 381 666 162 

163. Langenboom 223 382 666 162 

164. Oeffeit 237 382 666 235 162 

165. Riethoven 199 421 666 333 162 

166. Lierop 220 413 648 158 

167. Andel 194 374 629 738 153 

168. Haren 213 371 629 153 

169. Huijbergen 129 411 629 153 

170. Vinkei 205 382 629 153 

171. Empel 194 378 611 149 

172. Achtmaal 144 409 592 144 

173. Duizel 193 419 592 144 

174. Gerwen 212 406 592 144 

175. Neerkant 233 419 592 144 

176. Handd 222 396 574 140 
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177. Odiliapeel 221 388 574 140 

178. Riel 174 402 574 (Alphen) 140 

179. Den Hout 160 387 555 135 

180. Elshout 182 382 555 135 

181. Moerdijk 147 382 555 135 

182. Veen 180 373 555 135 

183. Westerhoven 200 423 537 464 131 

184. Zijtaart 210 394 537 131 

185. Engelen 192 380 518 126 

186. Stampersgat 134 391 518 126 

187. Eerde 207 393 481 117 

188. Mariaheide 213 389 481 117 

189. Megen 212 369 481 248 117 

190. Rijckevoort 234 387 481 117 

191. Venhorst 224 392 463 113 

192. Genderen 179 378 444 109 

193. Borkel en Schaft 203 427 407 99 

194. Heijningen 132 387 407 99 

19 5. Langeweg 149 388 407 99 

196. Schijf 142 404 407 99 

197. Steense! 197 418 407 99 

198. Wouwsche 

Plantage 130 406 407 99 

199. Eisendorp 226 395 352 86 

200. flelenaveen 237 416 352 86 

201. Oijen 207 368 352 86 

202. Rips 229 399 333 81 

203. Meeuwen 173 379 222 54 

204. Macharen 210 370 204 50 
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Bijlage 13. Schaalgrootte effecten bij gekontroleerd storten. 
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PROVINCIE NOORD BRABANT. 

Bijlage 15. Mogelijke vestigingsplaatsen voor 1 verwerldngsinstallatie 

• M ~Vestigingsplaats met laagste kosten 

·~~Gebied begrensd door 1 '1" meer kosten dan bij vestiging in M 

·~~Gebied begrensd door 1 ~.meer kosten dan bij vestiging in M 

-VI 



11 

LITERATUUR 

1. Werkgroep vuilverwerking agglomeratie Eindhoven. Discussienota, 
kostenopzet, vuiltransport en vuilverwerking, Eindhoven, 1972. 

2. Directeur van Gemeentewerken. Rapport vuilverwerking, Eindhoven, 

1971. 

3. Regio RoosendaaL Advies verwerking vaste afvalstoffen, Roosendaal, 

1970. 
4. Werkgroep Vuilverwijdering stadsgewest Tilburg. Vuilverwijdering in 

het stadsgewest Tilburg, Tilburg, 1972. 

5. Stichting Verwijdering Afvalstoffen. Rapport vuilverwijdering stads
gewest 's-Hertogenbosch, Amersfoort, 1972. 

6. Studiecommissie vuilverwijdering en verwerking, Gewest Helmond. 
Korte-Termijn-Oplossing van het vuilverwijderingsvraagstuk, Hel
mond, 1970. 

7. Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij. Interregionale afvoer 
per spoor en centrale verwerking van vaste afvalstoffen, Rapport nr. 
1020, 1969. 

8. Stichting Verw. Afvalstoffen. Rapport Vuilverwijdering periode 
1970-2000, Amersfoort, 1970. 

9. P.A. Witt. Disposal of solid Wast es. Chemica! Engineering, okt. 1971. 
10. J.W. Beek. Mens en milieu, prioriteiten en keuze, Stichting toekomst

beeld der Techniek Koninklijk Instituut van Ingenieurs, 8 ( 1971 ). 
11. G.J.R. Nales, Ind.Chim. Belg. 37 (1972) pp. 447-432 Industriële 

vuilverbrandingsinrichting Botlek. 
12. Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij. Milieuverzorging vast 

vuil, Arnhem, 1968. 
13. Provinciale waterstaat in Zuid-Holland. Vuilafvoerplan Zuid-Holland. 

's-Gravenhage, 1968. 

14. Commissie Vuilverwijdering in de provincie Groningen. Eerste 
rapport Vuilverwijdering in de provincie Groningen, Groningen, 
1970. 

15. Commissie Vuilverwerking Overijssel. Vaste Afvalstoffen, structuur
schets voor regionale vuilverwerking in Overijssel, Provincie Overijs

sel, 1970. 
16. Commissie Vuilverwerking Friesland. Verwerking van vaste afvalstof

fen in de provincie Friesland, Leeuwarden, 1971. 
17. G. Schuur. De Milieu-hygiënische aspecten van verpakkingsmaterialen 

en verpakkingen, Verpakking, 7/1972. 
18. Provinciale waterstaat Noord-Brabant. Ontwerp-Zuiveringsplan 

Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch, 1972. 
19. G.G. Nieuwmeijer. Verwerkingsmogelijkheden van huishoudelijk 

afval. Deelstudie, gemaakt aan de sectie gezondheidstechniek van de 
T.H. Delft, 1971. 

20. G.J. Thierauf. De verwerking van huisvuil. Literatuurskriptie voor de 
afdeling der scheikundige technologie van de T.H. Delft, 1972. 

97 



21. Conference on Standardization. Needs for Recycling Slid Wastes. 
Materials, Research and Standards, dec./ 1971. 

22. Kepper. Vuil verbranden is energie verkwisten. Pt/aktueel nr. 2, 
1973. 

23. W.Flügger. Einige Gedanken über Energieabsatz und Kosten. Städte
hygiëne, Berlin, 2/1971. 

24. V.A.M. Jaarverslag N. V. Vuilafvoer Maatschappij. Amsterdam, 1971. 
25. Stadsgewest 's-Hertogenbosch. Voorlopige nota inzake, door zand

winning ontstane plassen alsmede toekomstige zandwinningsgebieden 
in het Stadsgewest 's-Hertogenbosch, 's-Hertogenbosch, 1972. 

26. Criteria voor de keuze van zandwinplaatsen, uit Rapport Zandwin
ningsvraagstukken in het westen des lands. 

27. Commissie voor Ontgrondingen. Nota inzake het ontgrondingsbeleid 
van het rijk,'s-Gravenhage, 1971. 

28. J.Th.N.M. Thissen. Oplosmethoden voor lokatieproblemen, afstu
deerrapport voor de afdeling der wiskunde aan de T.H., Eindhoven, 
1972. 

29. Vuilbank: V AM, KNHM, GRONTMIJ. Verwijdering en verwerking 
van vuil. Regio West-Brabant, Arnhem, 1971. 

30. Werkgroep verwijdering vaste afvalstoffen. Verwijdering van de vaste 
afvalstoffen in de provincie Zeeland, Provincie Zeeland 1971. 

31. Technische Werkgroep Vuilverwijdering in de provincie Drenthe. 
Verwerking van vaste afvalstoffen in de provincie Drenthe, Provincie 
Drenthe, 1969. 

32. Commissie afvoer en verwerking van vuilnis in Gelderland. Rapport 
Vuilverwijdering in de provincie Gelderland, 1967. 

33. Studiecommissie verwerking van vaste afvalstoffen in de provincie 
Utrecht. Rapport verwerking van vaste afvalstoffen in de provincie 
Utrecht, 1969. 

34. Stichting Overleg- en informatiecentrum West-Brabant. Rapport 
Verwerking vaste afvalstoffen West-Brabant, 1971. 

35. Provinciale waterstaat Noord-Brabant. Enquête over verwijdering en 
verwerking van vaste afvalstoffen in de provincie Noord-Brabant, 
's-Hertogenbosch, 1970. 

36. S.V .A. Aktie papier apart te Zaandam Amersfoort, 1972. 
37. S.V.A. Enkele belangrijke aspecten inzake toepassing van het 

Hydraposal-Fibreclaim proces als verwerkingsmethode voor afvalstof
fen alsmede een aantal in Duitsland en Zwitserland toegepaste 
methoden van hergebruik en recirculatie, Amersfoort, 1972. 

38. R.van Staa. Meer kringloop van papier mogelijk en wenselijk, 
Chemisch Weekblad, nr.36,{1972). 

39. J. Weidner, Regionale Abfallbeseitigung-optimale Anlagen-grösse und 

Standort,Mü11 und Abfall,4/ 1970. 
40. H.D.M. Maas. Over de meest gunstige plaats voor een regionale 

zuiveringsinstallatie, HzO, 14, 323 (1971). 

98 



41. H. Thieme und .P. Jacobi. Abfallvernichtung oder Müllkraftwerke, 
Aufbereitungs·Technik, nr. 5/1971. 

42. G. Hösel. Abfallbeseitigung in den U.S.A. Müll und Abfall, 3/1970. 
43. P. Rothenhäusler. Wie Japan mit Müll fertig wird, Städtehygiëne, 

4/1971. 

44. R.M. Clark, R. Toftner, T.W. Bendixen. Management of solid 
waste - the utility concept, Sanitary Engineering Division, 1971. 

45. P. Gootjes. De onderneming, de overheid en de kwaliteit van het 
milieu, Economie 3/4, 1971/1972. 

46. W. Schenkel. Geordnete Deponie als mittel zur Grünflächensanierung 
am Beispiel der Zentra/deponie Emscherbruch. Vulkan-Verlag, Essen. 

47. A.A. Nijkerk, Autowrakken. Afvalstoffen rendabel maken, Interme
diair, nr. 22, 1971. 

48. Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant, Nota Milieuhygiëne, 's-Her
togenbosch, 1971. 

49. Centraal Bureau voor de Statistiek. Statistisch zakboek 1972. 
's-Gravenhage, 1972. 

50. J.F. Brennan, Hydrologie en chemische dieptelozingen, Intermediair 
nr. 13, 1973. 

51. J.J. Vos. Vuilverbrandingsenergie niet altijd nuttig te gebruiken. 
Pt-Aktueel, nr. 12, 1973. 

52. E.J. Mesu. Gekontroleerd storten, Plan, 2/1973. 
53. S.V.A. Het gekontroleerd storten in de gemeente Abdelden. Amers

foort, sept. 1972. 
54. P.J. Guha. Optimaler Standort für Abfallbeseitigungsanlagen aus der 

Sicht der Mülltransportkosten. Plan, 1966/4. 
55. K.J. Roberts. Keeping Wiltshire clean. Reading, juni 1972. 

99 



en 
w -1--1-
0 
2 

0 
0 
'"""' 



De reden dat beide auteurs ter voltooiing van hun bedrijfskundige ingenieursopleiding de organis 
torische .. aspecten van het milieubeleid als afstudeeronderwerp hebben gekozen, is de wens geweest et 
daadwerkelijke bijdrage te leveren iR-<de aanpak van de milieuproblematiek. 

A.J.Knitel (24) studeerde na het behalen van zijn h.b.s.-b dipion 
aanvankelijk technische natuurkunde aan de Technische Hogescho 
Delft. Na het behalen van het propaedeutisch examen besloot hij z~ 
belangstelling voor de niet-technische vakken in te passen in zijn studi 
Het resultaat was een overtuigde keuze voor bedrijfskunde aan < 

Technische Hogeschool Eindhoven. 

H.G. Schaëfer q8) studeerde, na het behalen van zijn H.T.S.-diplon 
aan de Technische Hogeschool Delft in de richting werktuigbouwkund 
Na het behalen van zijn propaedeuse voltooide hij zijn studie aan c 

Technische Hogeschool Eindhoven, afdeling bedrijfskunde. 

De voltooiing van het bovenomschreven afstudeerprojekt, waarvan in dit rapport een verantwoordi 
is neergelegd, werd mede mogelijk gemaakt door de begeleiding van prof. ir.C.H.V.A.Botter hooglera 
in de organisatiekunde aan de Technische Hogeschool Eindhoven, dr.H.Copier aanvankelijk advise 
van gedeputeerde staten van Noord-Brabant in milieuzaken, momenteel inspecteur volksgezondheid 
Noord-Holland, ir.J.A.den Duik adj. directeur Dienst Gemeentewerken te Eindhoven en ir.C.P. 
Govers wetenschappelijk medewerker aan de Technische Hogeschool Eindhoven. Daarnaast willen 
auteurs hun dank betuigen aan ieder, die in en buiten het provinciehuis van Noord-Braba 
meegeholpen hebben om dit afstudeerwerk mogelijk te maken. 




