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Samenvatting
Op 2 juli 2015 hebben het college en de raad besloten om het huidige inzamelsysteem voort te
zetten en te optimaliseren met daarnaast het inrichten van een zichtbare
afvalcommunicatiecampagne. In aanvulling daarop is tevens besloten dat als blijkt dat het
afvalscheidingspercentage van 65% begin 2017 niet is gehaald, het noodzakelijk is om een ander
inzamelsysteem in te voeren.
De optimalisatie van het huidige inzamelsysteem bestaat uit:
- Op vrijwillige basis uitzetten van PMD-containers.
- Het verlagen van de GFT-inzamelfrequentie in de wintermaanden van een tweewekelijkse naar
een vierwekelijkse inzameling.
- Het inrichten van totaal acht afvalsorteerstraten.
- Introductie BESTgoed-tas.
- Afvalcommunicatiecampagne ‘Hoogeveen sorteert voor’.
Op basis van de totale hoeveelheden gescheiden ingezamelde afvalstromen op jaarbasis blijkt
dat in 2016 het afvalscheidingspercentage 63% bedraagt. Dit is een stijging van 1% ten opzichte
van 2015.
De afname (in kg) van de totale hoeveelheid restafval komt grotendeels overeen met de
toename van het aantal gescheiden ingezamelde kilogrammen PMD. Dit betreft een relatief
geringe afname in de totale hoeveelheid restafval in kilogrammen op jaarbasis, aangezien PMD
hoofdzakelijk leidt tot een volumereductie en niet zozeer een reductie in kilogrammen.
Sorteeranalyses bieden inzicht in het scheidingspotentieel, dat wil zeggen in welke mate zitten
er nog waardevolle grondstoffen in de restafvalcontainer, die er nog uitkunnen. Op basis van de
sorteeranalyse blijkt dat de optimalisatie van het inzamelsysteem en de
afvalcommunicatiecampagne er nauwelijks toe hebben geleid dat een verbetering is opgetreden
in het afvalscheidingsgedrag ten aanzien van de grondstofstromen: GFT, oud papier en karton,
glas en textiel.
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Om te komen tot een afvalscheidingspercentage van 65% en in het vervolg daarop het behalen
van de afvalscheidingsdoelstelling uit het rijksbeleid VANG van 100 kg/inwoner/jaar in 2020
worden de volgende wijzigingen van het inzamelsysteem voorgesteld:
- Verlagen van de inzamelfrequentie van het restafval naar vierwekelijks.
- Verhogen van de inzamelfrequentie PMD naar tweewekelijks
- Het aanbieden van een PMD-container aan huishoudens die nog niet beschikken over deze
container, waarbij de huishoudens actief moeten reageren als zij geen PMD-container willen
ontvangen.
- Het verhogen van de inzamelfrequentie van het GFT in de wintermaanden (dec., jan. en feb.).
- De inzameling van oud papier en karton in samenspraak met de inzamelende
vrijwilligersorganisaties te verbeteren.
- De mogelijkheden verkennen in welke mate de inzamelvoorzieningen voor grondstofstromen
en dan met name het PMD dichter bij de hoogbouwlocaties kan worden gebracht.
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1. Aanleiding
Afvalstoffenbeleid rijksoverheid
Het landelijk beleid op het gebied van afvalscheiding is opgenomen in het programma Van Afval
Naar Grondstof (VANG-huishoudelijk afval). Dit rijksbeleid is leidend voor de gemeenten. Op
grond van het VANG-programma moeten gemeenten ervoor zorgen dat in 2020 minimaal 75%
aan herbruikbaar afval gescheiden wordt ingezameld en de hoeveelheid restafval maximaal 100
kg/inwoner/jaar bedraagt.
Gemeentelijk beleid
In het gemeentelijk kaderplan Afvalstoffen is opgenomen dat 65% van het huishoudelijk afval
voor nuttige toepassing kan worden ingezet in 2015. Dit resultaat is niet behaald. Op 19 mei
2015 heeft het college het vertrouwen uitgesproken dat de bronscheidingsdoelstelling van
minimaal 65% op 1 januari 2017 behaald kan worden door voortzetting en optimalisatie van het
huidige inzamelsysteem. De raad heeft op 2 juli 2015 ingestemd met de voorgestelde aanpak.
Daarnaast diende een zichtbare afvalcommunicatiecampagne te worden opgezet om de
inwoners te informeren en te stimuleren om in 2016 de doelstelling van minimaal 65%
afvalscheiding aan de bron te bereiken.
2. Communicatie en optimalisatie inzamelmiddelen
Communicatie
Op 11 november 2015 is het startsein gegeven voor de afvalcommunicatiecampagne
‘Hoogeveen sorteert voor’. Voor de uitvoering van de campagne is een aparte website
(www.sorteermee.nl) ingericht met een eigen logo ‘Hoogeveen sorteert voor’, waarop alle
informatie over afval en afvalscheiding gebundeld is weergegeven. De inwoners kunnen via deze
website informatie verkrijgen over alle inzamelfaciliteiten in de gemeente. Daarnaast kunnen de
inwoners vragen stellen met betrekking tot afval(scheiding). Op de site zijn per afvalstroom
vragen en antwoorden opgenomen en worden nieuwsberichten geplaatst.
Verder is de actuele afvalwijzer te vinden op deze website en op de gemeentelijke website.
Hierin is op overzichtelijke wijze opgenomen welke afvalstromen waar kunnen worden
ingeleverd en onder welke voorwaarden. Daarnaast worden de verschillende
inzamelvoorzieningen en faciliteiten die de gemeente ter beschikking stelt, benoemd.
Tot slot kunnen inwoners ook via deze site en via de site van AreaReiniging hun persoonlijke
afvalkalender raadplegen, waarin het ophaalschema voor het gehele jaar is opgenomen. De
afvalapp van Area is naast de afvalkalender geïntroduceerd als extra hulpmiddel om aan te
geven wanneer welke afvalstroom aan huis wordt opgehaald.
Het logo van de campagne wordt op verschillende manieren gebruikt om de campagne zichtbaar
te maken, onder meer via posters, flyers en ook de wagens van Area en de afvalsorteerstraten
bij de winkelcentra zijn voorzien van het logo.
Op de gemeentelijke pagina Het Torentje worden met enige regelmaat berichten over
verschillende afvalstromen gepubliceerd in de Hoogeveensche Courant en is de website
‘Hoogeveen sorteert voor’ herhaaldelijk onder de aandacht gebracht.
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PMD-containers
Met het huidige inzamelsysteem werd PMD ingezameld in daarvoor bestemde plastic zakken. De
inzameling van het PMD is geoptimaliseerd door op vrijwillige basis gratis een PMD-container te
verstrekken aan (laagbouw)huishoudens. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om nog
één extra gratis PMD-container aan te vragen, indien één PMD-container onvoldoende
inzamelcapaciteit biedt.
De inwoners van laagbouw huisaansluitingen hebben de keuze om PMD in te zamelen met een
minicontainer of met de daarvoor bestemde plastic zakken. In het kader van de Hoogeveense
afvalscheidingscampagne zijn op een totaal van ca. 18.000 huisaansluitingen (laagbouw) 13. 256
PMD-containers op vrijwillige basis aangevraagd en uitgezet.
De bewoners van hoogbouw hebben de mogelijkheid om het PMD gescheiden in te zamelen
met behulp van de daarvoor bestemde plastic zakken. Op de dag dat het PMD huis-aan-huis
wordt ingezameld door Area kunnen de PMD-zakken worden aangeboden bij de ondergrondse
restafvalcontainer. De volle zakken kunnen ook in de ondergrondse PMD-container van een
afvalsorteerstraat worden gedeponeerd.
BESTgoed-tas
In 2016 heeft kringloopbedrijf Het Goed de BESTgoed-tas ontwikkeld en geïntroduceerd in de
gemeente. De BESTgoed-tas is aan alle huishoudens aangeboden. In de BESTgoed-tas kunnen
inwoners herbruikbare spullen zoals boeken, elektrische apparaten, speelgoed en textiel
verzamelen. Volle zakken worden ingenomen door de Restgoedwagen die maandelijks huis-aanhuis herbruikbare spullen ophaalt.
Voor de exacte inzameldata kunnen de inwoners hun persoonlijke afvalkalender raadplegen.
Inwoners kunnen volle BESTgoed-tassen ook zelf inleveren bij kringloopbedrijf Het Goed aan
Kanaalweg 2 in Hoogeveen.
Bij inlevering van een volle BESTgoed-tas, krijgen de inwoners in beginsel een nieuwe tas in de
brievenbus. Als dat niet het geval is, dan kunnen ze gratis nieuwe zakken afhalen bij de
Gemeentewinkel, de Milieustraat of kringloopbedrijf Het Goed.
Informatie over de verkrijgbaarheid van nieuwe zakken en de wijze van inzamelen is ook
opgenomen in de Afvalwijzer.
GFT-inzameling
In de wintermaanden november, december 2015 en januari, februari 2016 is de GFT
inzamelfrequentie verlaagd van 1 keer per twee weken naar 1 keer per vier weken. Daarnaast
werd de mogelijkheid geboden om één extra gratis GFT-container aan te vragen.
Naar aanleiding van reacties van een aantal inwoners en de constatering van Area dat in de
maand november nog veel bladafval wordt aangeboden, is de inzamelfrequentie voor de maand
november 2016 verhoogd naar 1 keer per twee weken. In december 2016 en januari, februari
2017 is de inzamelfrequentie gehandhaafd op 1 keer per 4 weken.
Dit heeft wederom geleid tot een aantal reacties bij onze inwoners. Veel inwoners gingen er ook
in december vanuit dat de GFT-inzameling tweewekelijks plaatsvond. Zij achtten dit
noodzakelijk, omdat het afgelopen jaar er ook in december nog sprake was van veel bladafval.
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Daarnaast zijn reacties ontvangen van inwoners die een dergelijke verlaging van de GFTfrequentie geen positieve bijdrage vinden aan het bevorderen van een goed
afvalscheidingsgedrag.
Afvalsorteerstraten
In 2016 zijn er in totaal acht afvalsorteerstraten bij winkelcentra in gebruik genomen. De
afvalsorteerstraten zijn geplaatst bij de volgende winkelcentra: Schutsplein, De Markt, Nije
Nering, Grote Beer, de Wielewaal en De Weide in Hoogeveen, Dorpsstraat in Elim en Het Hoekje
in Hollandscheveld. De afvalsorteerstraten bestaan uit een aantal ondergrondse containers voor
papier, glas, textiel en PMD en een bovengrondse recyclingzuil voor: batterijen, kleine
elektrische apparaten, spaarlampen, cd/dvd’s, mobiele telefoons, inktcartridges De
bovengrondse zuilen zijn voorzien van het campagnelogo ‘Hoogeveen sorteert voor’.
Gebleken is dat de opbrengsten van de afvalsorteerstraten achter blijven bij de verwachtingen.
Dit kan komen omdat het een relatief nieuwe voorziening betreft. Daarom wordt de
herkenbaarheid van de afvalsorteerstraten in 2017 verhoogd en zal hier in de berichtgeving
extra aandacht aan worden besteed via de bestaande communicatiemiddelen.
3. Evaluatie cijfers
Bronscheidingspercentage 2016
In 2016 bedroeg het afvalscheidingspercentage 63% Dit is een stijging van 1% ten opzichte van
2015. De hoeveelheid ingezameld restafval per inwoner per jaar bedroeg in 2016 214 kg. In 2015
was dit 227 kg. Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat de doelstelling van 65% scheiding aan
de bron niet is gehaald, ondanks de hiervoor genoemde inzet van communicatiemiddelen en
optimalisatie van de inzamelvoorzieningen.
N.B. Bij het berekenen van het afvalscheidingspercentage voor 2016 is nog de afvalstroom
verbouwingsafval (bouw- en sloopafval, puin etc.) opgenomen in de rekenmethodiek zoals deze
is vastgesteld door de NVRD/RWS.
Door een aanpassing van de landelijke rekenmethodiek wordt deze afvalstroom vanaf 2017 niet
langer als huishoudelijk afval meegenomen in de rekenmethodiek voor het vaststellen van het
afvalscheidingspercentage. In voorliggende situatie betekent dit dat het
afvalscheidingspercentage ca. 1% lager zou zijn.
In onderstaande tabel zijn de totale hoeveelheden (kg) per afvalstroom op jaarbasis
opgenomen.
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Huishoudelijk afval
Restafval
GFT-afval
Drankenkartons
KCA/afgewerkte olie
Kunststofverpakkingen
Luiers
Oud papier en karton
Textiel
Verpakkingsglas
Overige componenten

2015
2016
11.104.674 10.738.518
6.650.210 6.288.220
2.240
0
88.528
92.391
600.942
866.055
0
0
3.111.810 2.879.710
346.585
295.403
934.404
940.965
(Besttas)+(restgoedwagen)
0
12.097

Grof huishoudelijk afval milieustraat
Restafval

1.055.200 1.087.120

Restafval
In 2016 bedroeg de totale hoeveelheid restafval 11.826 ton (10.739 ton + 1.087 ton). Dit is een
daling van ca. 3% (334 ton) ten opzichte van 2015. De afname van de totale hoeveelheid
restafval kan grotendeels verklaard worden door de toename van de hoeveelheid ingezamelde
PMD (225 ton). Het PMD veroorzaakt echter met name een volumereductie in de
restafvalcontainer en leidt in mindere mate tot een afname in het totaal aantal kilogrammen
restafval. Voor een substantiële afname van de hoeveelheid restafval dienen ook de overige
grondstofstromen, zoals o.a. GFT, glas, papier en textiel beter gescheiden te worden
ingezameld.
PMD
In 2016 is in totaal 866 ton PMD ingezameld. Dit betekent een stijging van ruim 44% (225 ton)
ten opzichte van 2015. Toen bedroeg de ingezamelde hoeveelheid PMD 601 ton. Deze verhoging
kan verklaard worden door het op vrijwillige basis verstrekken van een PMD-container.
GFT
In 2016 is 6.288 ton GFT ingezameld. Dit is een daling van ca. 5% ten opzichte van 2015. Deze
afname kan mogelijk verklaard worden door verschillen in groeiseizoenen per jaar.
Papier
De totale ingezamelde hoeveelheid oud papier en karton bedroeg 2.880 ton in 2016. Dit betreft
een afname van 7% ten opzichte van de totale hoeveelheid oud papier en karton in 2015.
Glas
De totale ingezamelde hoeveelheid glas bedroeg 941 ton in 2016. In 2015 was dit 934 ton. Dit is
een stijging van 1% ten opzichte van 2015.
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Textiel
De totale hoeveelheid ingezamelde hoeveelheid textiel bedroeg 295 ton in 2016. In 2015 was dit
347 ton Dit is een afname van 15% ten opzichte van 2015.
Sorteeranalyses
In de onderstaande grafieken zijn de hoeveelheden (in %) grondstofstromen die nog in de
restafvalcontainer van de inwoners aanwezig waren in 2015 en 2016 weergegeven. Hierbij
wordt opgemerkt dat de percentages grondstofstromen in de restafvalcontainer die uit de
sorteeranalyses komen niet één op één gekoppeld kunnen worden aan de totale hoeveelheden
grondstofstromen, op basis waarvan het afvalscheidingspercentage wordt bepaald. De
sorteeranalyses vormen echter wel een indicatie van wat naar verhouding aan herbruikbare
grondstofstromen in de restafvalcontainer wordt aangetroffen. Tot slot moet men zich ook
realiseren dat de sorteeranalyses een momentopname zijn.
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Figuur 1: Inhoud restafvalcontainer o.b.v. sorteeranalyses 2015 en 2016

GFT
Uit de sorteeranalyses is gebleken dat in 2016 nog gemiddeld 46 kg GFT in het restafval
aanwezig is ten opzichte van 52 kg in 2015. Het GFT dat in nog in de restafvalcontainer aanwezig
is, bestaat grotendeels (84%) uit keukenafval en voor het overige deel (16%) uit tuinafval.
De hoeveelheid GFT dat nog in het restafval zit is nauwelijks afgenomen. Er wordt nog veel
keukenafval in de restafvalcontainer gedeponeerd, waarschijnlijk als gevolg van het voorkomen
van stankoverlast of ongedierte, zoals maden.
Het verlagen van de GFT-inzamelfrequentie in de wintermaanden en het in combinatie daarmee
aanbieden van een extra gratis GFT-container, ’ heeft niet geleid tot een substantiële verhoging
van het afvalscheidingsgedrag ten aanzien van het GFT en mogelijk zelfs een tegengesteld effect
heeft gehad. De frequentieverlaging in de wintermaanden ervaart men als een achteruitgang in
dienstverlening.
Het stimuleren van het goed scheiden van met name het aandeel van groente en fruit (het
keukenafval) is nog onderwerp van landelijk onderzoek en vraagt om nader maatwerk, maar is
ook afhankelijk van het gedrag van de inwoners. Voordat een maatregelpakket kan worden
ingevoerd om het gescheiden inzamelen van het GFT verdergaand te bevorderen dienen de
resultaten van landelijk onderzoek te worden afgewacht.
Oud papier en karton
Uit de sorteeranalyses is gebleken dat in 2015 er gemiddeld 19 kg in het restafval aanwezig was
ten opzichte van 20 kg in 2016.
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De gescheiden inzameling van oud papier en karton kan naar verwachting worden
geoptimaliseerd, bijvoorbeeld door het verstrekken van een papiercontainer in plaats van de
inzameling plaats te laten vinden met losse dozen. Alvorens hier actie in te ondernemen, zullen
voorstellen hiervoor eerst besproken worden met de verenigingen die het oud papier op dit
moment inzamelen.
Glas
Uit de sorteeranalyses is gebleken dat in 2016 er nog ca. 10 kg glas in het restafval zat ten
opzichte van 7 kg in 2015. Geconcludeerd kan worden dat het afvalscheidingsgedrag ten aanzien
van glas niet is verbeterd. Opgemerkt dient te worden dat de sorteeranalyses een
momentopname zijn.
Textiel
Uit de sorteeranalyses is gebleken dat er in 2016 nog 7 kg in het restafval aanwezig was ten
opzichte van 8 kg in 2015. Ook hier is nagenoeg geen verbetering geconstateerd in het
afvalscheidingsgedrag.
Conclusie
De gescheiden inzameling van het PMD is aanzienlijk verhoogd. Deze toename is grotendeels te
verklaren door het op grote schaal op vrijwillige basis uitzetten van PMD-containers.
Desondanks bevindt zich hiervan nog een substantieel deel in de restafvalcontainer. De overige
gescheiden inzameling van herbruikbare afvalstromen, zoals GFT, oud papier en karton, glas en
textiel is nauwelijks tot niet toegenomen, ondanks de afvalcommunicatiecampagne ‘Hoogeveen
sorteert voor’, de optimalisatie van de inzamelmiddelen en de overige faciliteiten zoals de
afvalsorteerstraten, de BESTgoed-tas en de milieustraat.
4. Hoogbouw
Een verdergaande verbetering van afvalscheiding bij hoogbouw is een uitdaging. De bewoners
hebben vaak onvoldoende ruimte voor meerdaagse opslag van gescheiden grondstofstromen.
en inzamelvoorzieningen zijn niet altijd op loopafstand aanwezig. Ondergrondse containers voor
het restafval daarentegen wel.
Op dit moment kunnen bewoners van hoogbouw het PMD gescheiden inzamelen in de daarvoor
bestemde plastic zakken en op de dag dat het PMD huis-aan-huis wordt ingezameld door Area
kunnen de PMD-zakken worden aangeboden bij de ondergrondse restafvalcontainer. De volle
zakken kunnen ook in de ondergrondse PMD-container van een afvalsorteerstraat worden
gedeponeerd.
De bewoners kunnen het glas, textiel en oud papier en karton eveneens gescheiden inleveren bij
een van de afvalsorteerstraat bij hen in de buurt. De groente- en fruitfractie is nog wel een
problematische afvalstroom in de hoogbouw. Daarnaast kan men herbruikbare spullen
vierwekelijks meegeven met de Restgoedwagen.
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In 2016 is als onderdeel van het rijksbeleid VANG het landelijk project ‘Verbetering
afvalscheiding en -inzameling hoogbouw’ gestart. Het doel is inzicht te krijgen in
gedragsbepalende factoren voor afvalscheiding en welke interventies gemeenten succesvol
kunnen toepassen om meer huishoudelijk afval als grondstoffen in te zamelen bij hoogbouw.
In dit kader lopen er een aantal landelijke pilots voor de hoogbouw. Als de resultaten van deze
pilots bekend zijn zullen wij onderzoeken welke acties wij kunnen inzetten om de hoogbouw te
informeren, stimuleren en te faciliteren bij het verbeteren van hun afvalscheidingsgedrag.
Vooruitlopend hierop kunnen in samenspraak met Area al wel de mogelijkheden worden
verkend in welke mate inzamelvoorzieningen voor grondstofstromen bijvoorbeeld voor PMD
dichter bij de hoogbouwlocaties kunnen worden gebracht.
5. Afvalinzamelsysteem
In 2015 is door college en gemeenteraad in principe besloten dat wanneer mocht blijken dat in
2016 de bronscheidingsdoelstelling van minimaal 65% niet zou zijn behaald het noodzakelijk is
om een ander afvalinzamelsysteem in te voeren.
Voor de overweging om een ander inzamelsysteem in te voeren, is gebruik gemaakt van de
gegevens van de benchmark Huishoudelijk Afval, een initiatief van de branchevereniging NVRD.
In de benchmark wordt het afvalbeheer van verschillende gemeenten met elkaar vergeleken en
worden de ‘best practices’ die tot een beter scheidingsresultaat leiden nader belicht.
Uit de benchmark blijkt dat een frequentieverlaging van het restafval, van tweewekelijks naar
vierwekelijks, een goede manier is om de grondstofinzameling te verhogen in gemeenten die
geen diftar toepassen.
Daarnaast leidt verhoging van de service van de inzameling van grondstoffen ook tot een
positieve bijdrage aan bronscheiding. Daarom wordt voorgesteld om de inzamelfrequentie van
het PMD te verhogen naar een tweewekelijkse inzameling.
Verder wordt voorgesteld om de huishoudens die nog niet beschikken over een PMD-container,
deze een container aan te bieden, waarbij de huishoudens actief moeten reageren als ze de
PMD-container niet willen ontvangen. Dit leidt tot een verdere optimalisatie van het
inzamelsysteem.
Ook is gebleken dat veel gemeenten op dit moment het serviceniveau van de inzameling van het
oud papier en karton verhogen door de invoering van een minicontainer voor papier in plaats
van inzameling door middel van losse dozen. Uit de benchmark komt naar voren dat hierdoor
ca. 66% meer oud papier en karton per huishouden gescheiden kan worden ingezameld.
Deze maatregelen leveren een positieve bijdrage aan het verhogen van afvalscheiding aan de
bron. Met een verlaging naar een vierwekelijkse inzamelfrequentie van het restafval en een
verhoging van de inzamelfrequentie naar een tweewekelijkse inzameling van het PMD kan de
bronscheidingsdoelstelling van 65% zeker worden behaald en mogelijk ook de landelijke
doelstelling van 100 kg restafval/inwoner/jaar (bronscheiding 75%).
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Als blijkt dat de landelijk doelstelling met het gewijzigde inzamelsysteem alsnog niet wordt
behaald dan kunnen mogelijk vervolgstappen worden genomen. In dat geval kan gedacht
worden aan het principe van het omgekeerd inzamelen, waarbij er nog uitsluitend sprake is van
een breng-systeem voor het restafval en een haal-systeem voor de grondstoffen of diftar.
Voorgesteld wordt om op basis van het huidige bronscheidingspercentage en de resultaten uit
de benchmark het huidige inzamelsysteem als volgt te wijzigen:
- De inzamelfrequentie van het restafval te verlagen naar 1 keer per vier weken;
- De inzamelfrequentie van het PMD te verhogen naar 1 keer per twee weken;
- De inzamelfrequentie van het GFT voor de wintermaanden (december, januari en februari)
weer te verhogen naar 1 keer per 2 weken.
Daarnaast kunnen onderstaande flankerende acties worden uitgevoerd:
- Het aanbieden van een PMD-container aan huishoudens die nog niet beschikken over deze
container, waarbij de huishoudens actief moeten reageren als zij geen PMD-container willen
ontvangen.
- De inzameling van oud papier en karton in samenspraak met de inzamelende
vrijwilligersorganisaties te verbeteren.
- De mogelijkheden verkennen in welke mate de inzamelvoorzieningen voor grondstofstromen
en dan met name PMD dichter bij de hoogbouwlocaties kan worden gebracht.
6. Kosten en baten
De wijziging van de inzamelfrequenties restafval, PMD en GFT (in de wintermaanden) leiden tot
een stijging van de inzamelkosten van het PMD met ca. € 6,50 per aansluiting. Ondanks de
verhoogde inzamelfrequentie van het GFT in de wintermaanden zullen de inzamelkosten van
het restafval en het GFT gezamenlijk dalen met ca. € 7,- per aansluiting. Dit heeft tot gevolg dat
de wijziging van de inzamelfrequentie nagenoeg niet leidt tot een verandering in de
inzamelkosten van het toegepaste inzamelsysteem.
De extra opbrengsten en verwerkingskosten zijn afhankelijk van de extra ingezamelde
hoeveelheid PMD als gevolg van de gewijzigde inzamelfrequentie. Deze zijn vooralsnog niet in te
schatten.

