
 

Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 18 oktober 2018 

Agendapunt : 9, ter besluitvorming 

Van : Dagelijks Bestuur 

Onderwerp : Aparte inzameling van blik 

 
Voorstel 

1. Het dagelijks bestuur stelt voor om op basis van meerderheid in het algemeen bestuur tot 
keuze te komen voor de inzameling van blik: 
a) blik bij glas 
b) blik bij plastic en drankkartons 

 

 
Inleiding 
De ambitie voor afvalscheiding in 2020 is in het verzorgingsgebied van Avri geconcentreerd in een 
hoeveelheid huishoudelijk restafval (fijn en grof huishoudelijk restafval samen) van 75 kilogram per 
inwoner per jaar. Een van de middelen om te komen tot deze ambitie is het apart inzamelen en 
verwerken van verpakkingen. Vanaf oktober 2010 wordt in het verzorgingsgebied van Avri kunststof 
verpakkingen ingezameld. In 2015 is besloten om ook de drinkpakken gelijktijdig met de kunststof 
verpakkingen apart in te zamelen. Deze afvalsoort wordt sinds 2016 apart ingezameld. 
 
Een afvalsoort die nog niet apart wordt ingezameld zijn de metalen verpakkingen (blik), deze worden 
met het restafval afgevoerd voor verbranding. De metalen verpakkingen worden na verbranding uit het 
residu (bodemassen) gehaald. Met deze methode van verwerking wordt de hoeveelheid restafval dat 
wordt aangeboden door de inwoners echter niet verminderd.  
 
Bij Attero wordt via de verbrandingsroute ca. 1,2 % metaal teruggewonnen uit het restafval. Een klein 
gedeelte voor verbranding (ca. 0,04 %) en de rest na verbranding bij de opwerking van bodemassen. De 
metalen die hier teruggewonnen worden zijn zeer zuiver. Via de verbrandingsroute worden ca. 93 % van de 
in het restafval aanwezige metaal teruggewonnen. 

 
Als je het restafval al bij de bron (inwoner) wil verminderen, dan dienen de metalen verpakkingen 
apart te worden ingezameld. Deze verpakkingen kunnen op twee manieren worden ingezameld, te 
weten door het gelijktijdig in te zamelen met kunststof verpakkingen en drinkpakken of te combineren 
met de glasinzameling. 
 
In veel gemeenten wordt het blik bij kunststof en drankkartons ingezameld. De meeste gemeenten zijn 
hiermee begonnen op een moment dat nog niet bekend was welk kostenaspect hieraan vast zat. Uit 
landelijke onderzoek van Learning Center Kunststof Verpakkingsafval blijkt dat de vervuiling met 4,9 
% groter is dan zonder blik. Dat levert een verlies aan grondstoffen en dalende inkomsten voor het 
ingezamelde verpakkingsmateriaal.  
 
Nog weinig voorkomend was de inzameling via glascontainers. In glas containers zit nu ook al blik als 
gevolg van de blikken deksels en doppen, hetgeen zeer goed te scheiden is. Enkele gemeenten 
hebben ondertussen proeven uitgevoerd met verpakkingsblik bij glas en de ervaringen hiermee zijn 
positief. Ook de glasverwerker van Avri voorziet geen problemen. 
 
Beide inzamelmethoden zijn voor Avri uitvoerbaar en kunnen na besluit in relatief korte tijd worden 
ingevoerd. Het inzamelen d.m.v. de glasbakken heeft meer voorbereidingstijd nodig en kan met 
ingang van het 2e kwartaal van 2019 worden ingevoerd (o.a. aanpassing glascontainers). 
In tabel 1 worden de voor- en nadelen in beeld gebracht van beide inzamelmethoden. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Tabel 1 blik bij kunststof 
verpakkingen 

blik bij glas blik bij restafval 
(huidige 
situatie) 

1 Hoeveelheid blik per 
huishouden 

4,6 kg./inw. 4,6 kg./inw. 4,6 kg/inw. 

2 Te verwachten 
hoeveelheid blik (bron) 

2,9 kg./inw. 1,5 kg./inw. nvt 

3 Rendement (hergebruik % 
zuiver blik) 

50%-60% 100% 93%. 

4 Netto rendement 
hergebruik blik 

4,4 kg/inw. 4,4 kg/inw. 4,3 kg/inw. 

5 Verlies hergebruik 
kunststof verpakkingen 

4,9% nvt nvt 

6 Netto verlies herbruikbaar 
kunststof 

0,9 kg/inw. nvt nvt 

7 Kosten per huishouden 
t.o.v. huidige situatie  

€ 2,25 per h.h./p.j. € 0,19 per 
h.h./p.j. 

nvt 

8 Startmoment 2-1-2019 1-4-2019 nvt 

 
 
Verklaring onderdelen Tabel 1: 
1. De gemiddelde hoeveelheid blik van huishoudens op basis van de sorteeranalyses 2016 en 2017. 
2  Rendement op basis van ervaringen van sorteerder. 
4. hergebruikpercentage na sortering 
4. netto rendement (het niet aan de bron of bij de sorteerder gescheiden blik wordt alsnog via de  restafval verbranding 
teruggewonnen)  
5. Percentage verlies van de hoeveelheid verpakkingen die ontstaat door vermenging van kunststof met blik 
6. Verlies van de hoeveelheid verpakkingen die ontstaat door vermenging van kunststof met blik in kilo's per inwoner per jaar 
7. De kosten per huishouden per jaar zijn berekend ten opzichte van de kosten van de huidige situatie.  
8. Startmoment aangepaste inzameling 
 
Argumenten 
1.1 Het aanbieden van een scheidingsmogelijkheid aan de bron voldoet aan de wensen van de 
inwoners. 
De behoefte van de inwoners om de metalen verpakkingen ook gescheiden te kunnen aanbieden is 
groot. Dit vergroot bij inwoners het gevoel om een bijdrage te kunnen leveren aan een duurzame 
toekomst en biedt de mogelijkheid om de eigen afvalstoffenheffing te verlagen. 
 
1.2 Alle drie de opties leveren een bijdrage aan de totstandkoming van de circulaire economie in 
2050. 
Blik bij glas levert 1,5 kg blik op (per inwoner per jaar), maar omdat de rest van het blik in het restafval 
blijft en voor 93% hergebruikt wordt, is deze optie nauwelijks beter qua hergebruik dan blik bij 
restafval. Het zelfde geldt voor blik bij kunststof. Hier wordt weliswaar maar 50-60% hergebruikt van 
de 2,9 kg blik per inwoner per jaar, maar de restfractie wordt verbrand en levert vervolgens alsnog 
weer 93% opbrengst van het blik. Deze optie levert dus uiteindelijk ook nauwelijks meer resultaat dan 
de huidige wijze van inzamelen. Wel daalt bij deze optie de recycling van de hoeveelheid kunststof 
met maar liefst bijna 1 kg per inwoner per jaar als gevolg van de aanwezigheid van blik. Als gevolg 
daarvan levert blik bij kunststof verpakkingen daarom een minder goed resultaat (qua milieu en 
financiën) en past deze optie minder goed bij de achterliggende bedoeling van het afvalbeleid: zo 
weinig mogelijk verspilling van grondstoffen.  
 
1.3 Het verschil tussen de opties zit in de opbrengst van de grondstoffen en de kosten  
Inzameling via glascontainers is een efficiënte route. Dat blijkt ook uit het gegeven dat hier nauwelijks 
meerkosten mee gemoeid zijn. Een deel van de meerkosten betreft investeringen die gedaan moeten 
worden aan de inwerpopeningen. De route via de container voor kunststof en drankenverpakkingen is 
minder efficiënt. De vervuiling zorgt voor verminderd hergebruik van kunststoffen. Dit zorgt voor een 
structureel verlies van ongeveer €140.000 euro per jaar. De tegenvallende efficiency zie je ook terug 



in de hogere kosten voor deze optie per huishouden.  
 
1.4 Een  verbeterde dienstverlening. 
Door de metaalverpakkingen apart in te zamelen (bij kunststof verpakkingen of glas) zal de 
dienstverlening van Avri door de burger als hoger worden ervaren. De opties blik bij kunststof 
verpakkingen geeft de meeste service omdat dit aan huis wordt opgehaald en sluit daarom ook het 
beste aan bij de nieuwe systematiek waarbij de service op de inzameling van grondstoffen ligt.  
 
Kanttekening 
- 
 
Communicatie 
Avri zal via de gebruikelijke media over het bestuursbesluit communiceren. 
 
Financiën 
Het effect op de afvalstoffenheffing van de optie blik bij glas bedraagt €0,19 per huishouden per jaar.  
 
Het effect van de optie blik bij kunststof verpakkingen bedraagt €2,24 per huishouden per jaar.  
 
Voor beide opties geldt dat dit het effect is ten opzichte van de huidige situatie (blik bij restafval) 
waarvan de kosten onderdeel vormen van de begroting 2019.  
 
Indien gekozen wordt voor blik bij glas of blik bij kunststof verpakkingen, dan zullen de investering- en 
inzamelingskosten daarvoor opgenomen worden in de Berap 2019. 
 
Uitvoering 
Na vaststelling door het Algemeen Bestuur van dit voorstel wordt gestart met de voorbereidingen voor 
de invoering van de gekozen inzamelmethode. Bij invoering van de metalen verpakkingen bij de 
overige verpakkingen kan per 2-1-2019 met de inzameling worden gestart. Als gekozen wordt voor de 
inzameling in combinatie met glas dan kan vanaf het begin van het 2e kwartaal worden gestart met de 
inzameling. 
 
Bijlagen 
Geen 
 


