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Vanaf 1 juli 2019 starten de gemeenten in het Avrigebied met een nieuwe manier van afvalinzameling. Avri haalt het restafval niet meer aan huis op,
maar inwoners brengen het naar ondergrondse
containers in de wijk. Voor elke inworp in de ondergrondse container betaalt men een tarief.
Deze veranderingen hebben grote gevolgen voor
bepaalde kwetsbare groepen in de samenleving en
vragen om een oplossing.
In voorliggend projectplan benoemen we de kwetsbare groepen, geven aan welke problemen zij kunnen ondervinden als gevolg van de nieuwe manier
van afvalinzameling, welke oplossingen mogelijk
zijn en hoe we hier in elke gemeente invulling aan
kunnen geven.

Waarom doen we dit project?
Doel van de nieuwe manier van afvalinzameling is dat inwoners hun afval
beter gaan scheiden. Het beetje restafval dat men nog overhoudt brengt men
dan weg naar een ondergrondse container in de wijk. Voor elke inworp in de
ondergrondse container betalen inwoners een bedrag. Doel van deze financiële prikkel is dat inwoners hun afval goed scheiden en weinig restafval overhouden.
Medisch afval zoals stomamateriaal hoort bij het restafval. Ook plastic medisch afval zoals infuuszakken, hulpmiddelen van sondevoeding, nierdialysemateriaal en CAPD-afval hoort bij het restafval. Omdat hier sporen van medicijnen of bacteriën in zitten, kan het niet bij het PMD-afval. Dat is onveilig voor
de mensen die dat afval sorteren en verwerken. Inwoners met dit soort medisch afval hebben dus per definitie meer restafval dan een gemiddelde inwoner en zouden dus duurder uit zijn. Ook inwoners met incontinentieluiers
hebben meer restafval dan gemiddeld. Voor incontinentiemateriaal bestaat
sinds 2019 de mogelijkheid om dit te laten recyclen. ARN heeft capaciteit
voor het verwerken van babyluiers en incontinentieluiers. Het incontinentiemateriaal zou dus gescheiden ingezameld en verwerkt kunnen worden.
Het wegbrengen van restafval kan tevens problemen opleveren voor inwoners met een beperkte mobiliteit door bijvoorbeeld een medische beperking
of ouderdom.
Voor deze kwetsbare groepen inwoners is een oplossing nodig.
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In voorliggend projectplan zetten we in op drie sporen die zich elk op een
andere kwetsbare doelgroep richten:
1. Inwoners met incontinentiemateriaal.
2. Inwoners met medisch afval.
3. Inwoners met beperkte mobiliteit.

2.

Inwoners met medisch afval
Voor inwoners met medisch afval zoals stomamateriaal, infuuszakken,
hulpmiddelen van sondevoeding, nierdialysemateriaal en CAPD-afval is
er geen mogelijkheid om dit afval gescheiden aan te bieden. Het hoort bij
het restafval. Deze mensen hebben derhalve buiten hun eigen schuld
veel restafval. Het is dan ook te rechtvaardigen om voor deze groep een
regeling te treffen waarbij men voor een deel van het aangeboden restafval geen tarief is verschuldigd.

3.

Inwoners met beperkte mobiliteit
Zoals gezegd kan het wegbrengen van restafval problemen opleveren
voor inwoners met een beperkte mobiliteit door bijvoorbeeld een medische beperking of ouderdom. De vraag is in welke mate er inwoners zijn
die als gevolg van een beperkte mobiliteit niet in staat zijn om hun restafval weg te brengen naar een ondergrondse verzamelcontainer in de
wijk en hoe we deze mensen kunnen helpen.

Waarom dit onderscheid in drie sporen?
1.

Inwoners met incontinentiemateriaal
Voor gescheiden ingezameld incontinentiemateriaal en babyluiers is
sinds dit jaar bij de ARN verwerkingscapaciteit beschikbaar. Wat dat betreft valt incontinentiemateriaal onder dezelfde noemer als babyluiers.
Hoewel inwoners met kinderen in de luiers niet behoren tot een van de
hierboven genoemde kwetsbare groepen, kan ook dit materiaal dus verwerkt worden. Gedurende een bepaalde fase in hun leven hebben deze
ouders gemiddeld 5 luiers per dag per kind. Dat zijn zo’n 150 luiers per
maand, goed voor 22 kilo afval. Dit is dus een grote afvalstroom die verwerkt kan worden en anders bij het restafval terecht komt.

Out of scope
De inzameling van bedrijfsmatig afval valt buiten de scope van dit project.

Gemeenten kunnen hierop inspelen door brengvoorzieningen te realiseren waar inwoners incontinentiemateriaal en babyluiers gescheiden kunnen aanbieden. Omdat de focus primair ligt op de kwetsbare groepen
(inwoners met incontinentiemateriaal) zullen deze voorzieningen voor iedereen bereikbaar moeten zijn. Dit houdt in voorzieningen in de openbare
ruimte.
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1. Projectdoelstellingen- en
resultaten
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Van belang is om per spoor de projectdoelstellingen en te verwachten
resultaten vast te leggen.
1. Inwoners met incontinentiemateriaal en babyluiers.
2. Inwoners met overig medisch afval.
3. Inwoners met beperkte mobiliteit.

Projectdoelstellingen
1. Incontinentiemateriaal en babyluiers
Het op een kostenefficiënte wijze gescheiden inzamelen en circulair verwerken van luiermateriaal (waaronder incontinentiemateriaal), potentieel
voor alle aangesloten gemeenten.
2. Medisch afval
Het maken van een systematiek en richtlijn voor financiële compensatie
ten behoeve van inwoners met medisch afval dat als restafval wordt ingezameld en verwerkt.

Projectresultaten
1.





Incontinentiemateriaal en babyluiers
Brengvoorzieningen in de openbare ruimte.
Inzameling, transport en verwerking.
Controleprotocol ten behoeve van waarborgen kwaliteit.
Contracten ten behoeve van bovenstaande resultaten.

2. Medisch afval
 Acceptatiecriteria (wanneer recht op financiële compensatie).
 Instructie voor verrekening.
3. Beperkte mobiliteit
 Acceptatiecriteria voor maatwerk.
 Wegbrenghulp (mensen en organisatie).

3. Beperkte mobiliteit
Het leveren van een vangnetfunctie vanuit Avri ten behoeve van het wegbrengen van afval door inwoners met een beperkte mobiliteit. Nodig
wanneer gangbare oplossingen (zelf wegbrengen, sociaal netwerk, huishoudelijk hulp) ontbreken.
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2. Programma van Eisen
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In het programma van eisen zijn de gedefinieerde projectresultaten onderscheiden naar de drie sporen nader uitgewerkt.

Incontinentiemateriaal en babyluiers
De inzameling van luiers en incontinentiemateriaal moet op de eerste
plaats circulair gebeuren. Het moet leiden tot een kwalitatief bruikbare
afvalstroom, zodat de hoeveelheid restafval verminderd kan worden.
Het is daarom belangrijk dat de luiers en het incontinentiemateriaal aangeleverd worden in speciale luierzakken. Het materiaal moet namelijk
voldoen aan de kwaliteitseisen van de ARN, de verwerker. De maximaal
toegestane vervuiling per vracht is 5% vervuiling.
Verder stellen we de volgende eisen.
1. Brengvoorzieningen in de openbare ruimte
 (Het plaatsen van de) containers voldoet aan wettelijke richtlijnen en
eisen.
 De containers staan op logische en toegankelijke plekken.
 De containers zijn zowel geschikt voor babyluiers als voor incontinentiemateriaal.
 De containers zijn gemakkelijk in het gebruik, ook voor ouderen en
minder validen.
 De containers worden tijdig geleegd, zodat geen overloop ontstaat.


2. Inzameling, transport en verwerking
 De inzamellogistiek moet zo efficiënt mogelijk worden ingevuld, gelet op inzet voertuigen en transportbewegingen.
 De inzameling, het transport en de verwerking vindt plaats volgens
geldende wettelijke regels en kaders.
3. Controleprotocol
 Er vindt controle plaats op de kwaliteit van het ingezamelde materiaal conform acceptatiecriteria van ARN en vooraf vastgestelde methodieken.
 De wijze van rapporteren is vooraf vastgesteld.
 De werkwijze bij vastgestelde vervuiling boven de norm is vooraf
vastgesteld.
4. Contracten
 Contract met ARN ten behoeve van de verwerking.
 Afspraken met Avri ten behoeve van gebruik containers, transport en
controle.
De contractcondities worden in de ontwerpfase verder gedefinieerd.

Aandacht voor oneigenlijk gebruik van de containers.
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Medisch afval
1. Acceptatiecriteria
 Eenduidige, objectieve criteria waarin staat wanneer iemand recht
heeft op financiële compensatie.
 Aandacht voor AVG aspecten.
Het is belangrijk om met de individuele gemeenten een heldere werkwijze vast te stellen. Hierbij wordt gedefinieerd:
 Hoe en bij wie inwoners met medisch afval terecht kunnen.
 Bij wie de beoordeling ligt op basis van de acceptatiecriteria.
 Hoe dit vastgelegd moet worden.
We houden hierbij rekening met bestaande regelingen en huidige werkwijzen van de diverse gemeenten.
2. Instructie voor verrekening
In de instructie wordt gedefinieerd wat de werkwijze is voor het verrekenen van de vergoeding. Dit moet met Avri en de individuele gemeenten
worden afgestemd.

Beperkte mobiliteit
1. Acceptatiecriteria voor maatwerk
 Eenduidige criteria waarin staat wanneer iemand recht heeft op de
wegbrenghulp.
Ook hierbij is het belangrijk om met de individuele gemeenten een heldere werkwijze vast te stellen. Hierbij wordt gedefinieerd:
 Hoe en bij wie inwoners met beperkte mobiliteit terecht kunnen.
 Bij wie de beoordeling ligt op basis van de acceptatiecriteria.
 Hoe dit vastgelegd moet worden.
Dit aspect is bij de invoering van de andere manier van afval inzamelen
al (deels) aan bod komen. Bij verdere uitwerking van de wegbrenghulp
houden we rekening met bestaande werkwijzen van gemeenten.
2. Wegbrenghulp
 Efficiënte inzet van personeel.
 Een helder werkwijze, gedefinieerd in samenwerking met Avri.

Uitgangspunt is een verrekening waarbij de administratieve lasten laag
zijn. Of de verrekening bij Avri ligt of bij de individuele gemeenten wordt
verder gespecificeerd in de ontwerpfase.
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3. Projectfasering
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In het project onderscheiden we een aantal fasen. In onderstaande figuur staan de resultaten per fase.

Definitiefase

Ontwerpfase

Voorbereidingsfase

Realisatie

Gereed: 13 maart 2019

Gereed: 4 juli 2019

Gereed: 1 oktober 2019

Start 1 oktober 2019

• Programma van Eisen
per projectresultaat
• Ervaringen ARN en
ARN gemeenten (o.a.
Soest)

• Beschrijving fysieke
systemen:
• Inzamelsysteem
• Transportsysteem
• Controle werkwijze
• Richtlijnen
• Businesscase*
• Gemeenteplanning
(volgorde van
implementatie)

Dit projectplan

• Vastgelegede locaties
• Contracten
• Definitieve
afvalstoffenheffing:
afspraken en tarieven

• Inzamelsysteem
• Transportsysteem van
inzamelpunt naar ARN
• Controle werkwijze
• Acceptatiecriteria
financiële compensatie
• Instructie voor
verrekening
• Acceptatiecriteria voor
maatwerk
• Wegbrenghulp

Update projectplan

* In de businesscase besteden we aandacht aan het onderscheid tussen babyluiers en incontinentiemateriaal en individuele verschillen tussen gemeenten. Ook
kijken we naar ervaringen van andere gemeenten. We beschrijven de keuzevarianten, brengen in kaart wat de consequenties per gemeente zijn (ook wanneer niet
alle gemeenten meedoen) en we doen een gevoeligheidsanalyse wat betreft de grootte van de stromen (in tonnen en aantal inwoners die meedoen). Op basis van
de businesscase kunnen de individuele gemeenten besluiten of ze gebruik willen maken van de oplossingen voor kwetsbare doelgroepen.

11

4. Projectbeheersing definitie- en ontwerpfase
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De projectleider bewaakt de planning van alle beheeraspecten en rapporteert aan het DB.

4.2

4.1

Om de kwaliteit van het projectplan te borgen wordt deze getoetst door
het DB en een selectie beleidsambtenaren uit het gemeenteteam (beleidsambtenaren van de gemeenten West Maas en Waal, Zaltbommel,
Tiel en Maasdriel). Hieruit komt een aangepast projectplan voort.

Tijd

De planning volgt de fasering zoals besproken in het vorige hoofdstuk.
Hierbij worden onderstaande data aangehouden. Op basis van de huidige inzichten gaan we uit van een startdatum van 1 oktober 2019. De
definitieve planning bepalen we op basis van de inzichten die we opdoen
in de ontwerpfase. Naar verwachting kunnen we per 1 januari 2020 starten met de verwerking van de (incontinentie)luiers bij ARN.
Mrt
Definitie fase
Projectplan in DB bespreken
Ontwerpfase
Bespreking stand van zaken in AB
Aanleveren definitief ontwerp
Definitief ontwerp in MT
Defintiief ontwerp in DB
Zending voor platformbijeenkomst
Platformbijeenkomst
Definitief ontwerp in AB
Voorbereidingsfase
Voorbereiden implementatie
Start

Apr

Mei

Jun

Kwaliteit

Het ontwerp wordt in samenspraak met Avri, ARN en de gemeente opgesteld en getoetst door het MT, DB, AB en gemeenteraden (via de platformbijeenkomst).

Jul

Aug

Sep

Okt

13-mrt
18-apr
13-mei
15-mei
15-mei
23-mei
5-jun
4-jul

1-okt

13

4.3

Geld

Het budget voor dit project bedraagt €50.000.
De kosten voor de projectleider in de definitie- en ontwerpfase bedragen
maximaal €12.000. Optioneel bedragen de kosten voor de projectleider
voor de voorbereidingsfase maximaal €8.000. Avri kan er ook voor kiezen deze fase zelf in te vullen.
De kosten voor de daadwerkelijke implementatie (aanschaf inzamelmiddelen, inzameling, etc.) en de financiële gevolgen voor de individuele gemeenten worden in de ontwerpfase in beeld gebracht.

4.4

Informatie

Elke maand maakt de projectleider een voortgangsrapportage waarin
alle componenten van de projectbeheersing aan bod komen. Het hoofdarchief ligt altijd bij de projectleider.

Update projectplan na besluit 4 juli
Op basis van de inzichten, keuzes en resultaten van de ontwerpfase wordt het
projectplan na besluit op 4 juli herzien.
De aanpak voor de voorbereidingsfase
en implementatie wordt hierin beschreven. Ook wordt de planning in termen
van tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie dan voor de tweede helft van
het project ingevuld. De inzichten van
dat moment bepalen ook hoe de communicatie en risicomanagement in de
volgende fase worden ingericht.
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4.5

Organisatie

4.6

Communicatie

Op verschillende momenten is communicatie met de diverse colleges,
gemeenteraden, het AB en de ARN noodzakelijk:

Opdrachtgever:
DB Avri
Projectleider:
Simone Lindhout

Financiën

ARN

Avri team:
Cees Brouwer &
Yasmina Parodi

Gemeente team:
leden vakberaad

AB Avri
Definitiefase:
Het projectplan wordt ter informatie verstuurd naar de leden van het AB.
Ontwerpfase:
In het AB van 18 april 2019 staat het projectplan op de agenda. Op 4 juli
2019 komt het definitieve besluit van het AB.
Colleges en gemeenteraden
Definitiefase:
De colleges en gemeenteraden nemen kennis van het projectplan via de
leden van het AB.
Ontwerpfase:
De colleges en gemeenteraden worden uitgenodigd om deel te nemen
aan de platformbijeenkomst. Van te voren ontvangen zij het voorstel zoals besproken in het DB van 15 mei.
ARN
Ontwerpfase:
Bij het uitwerken van het ontwerp maken we gebruik van de ervaringen
van de ARN. Hierbij wordt de ARN geraadpleegd.
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4.7

Risico’s

Het project herbergt een aantal risico’s in zich. Door tijdig actie te ondernemen kunnen risico’s verminderd of geëlimineerd worden.
Hieronder zijn de verschillende risico’s en hun consequenties uiteengezet, alsmede wie welke acties moet ondernemen in het kader van risicomanagement.
Risico
Discussie nut en noodzaak

Consequenties
- Bestaansrecht project wordt in twijfel getrokken

Discussie planning

-

Procesplanning/voortgang
ARN

Inpassing Avri

-

Chaotische beeldvorming
Gedoe in de planning
Tijdelijk verbranden (i.p.v. verwerken)
Discussie over duurzaamheid initiatief
Mogelijke kosten impact (te definiëren in
ontwerpfase)
Te hoge werkdruk

Actie
- Fasegewijs communiceren
- Platformbijeenkomst
- In gesprek met gemeente
- Maandelijkse voortgangsrapportage
- Bovenstaande acties
- In overleg met ARN helder communiceren

-

Presentatie MT Avri
Serieus kijken naar bottlenecks

Wie
Projectleider

Projectleider
Projectleider en Willem Posthouwer (in de rol van opdrachtgever project)
Projectleider en Willem Posthouwer (in de rol van opdrachtgever project)
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Contact
Simone Lindhout
Advies & Projectleiding
085 773 19 95
simone@deafvalspiegel.nl

De AfvalSpiegel
Kraaivenstraat 21-15
5048 AB Tilburg
www.deafvalspiegel.nl
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