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1 PROJECTDEFINITIE 

1.1 Achtergrond en projectdefinitie 

Het Algemeen Bestuur heeft op 13 oktober 2016 de Regionale Visie Afval en Grondstoffen 2017-2020 
vastgesteld. De gemeenten willen zich voor wat betreft de restafval hoeveelheid committeren aan een  
regionale doelstelling. Gezien de relatief lage stedelijkheid van de regio en de mogelijkheden die dit 
biedt om tot meer afvalscheiding te komen, willen de 10 in Avri samenwerkende gemeenten in 2020 
niet meer dan 75 kilo restafval per persoon per jaar produceren. Deze doelstelling ligt in lijn met de 
ambities van het Gelders Energieakkoord. 
 
Het afvalscheidingspercentage in Rivierenland ligt in 2016 op ongeveer 72%. Het Algemeen Bestuur 
van GR Avri wil daarom haar huidige afvalbeleid (gebaseerd 'volume-frequentie') door ontwikkelen 
naar een inzamelsysteem waarbij in de kernen alle huishoudens het restafval wegbrengen naar een 
ondergrondse restafvalcontainer. Inwoners uit het buitengebied kunnen kiezen voor een 4e container 
of meeliften met de huishoudens in de kernen. Dit is vastgelegd in het Regionaal Beleidsplan Van 
Afval Naar Grondstof. In dit project wordt gewerkt aan de invoering van dit systeem in 2019. 
 
In dit projectplan zijn de werkzaamheden voor Avri opgenomen en het financieel budget dat nodig is 
om dit project uit te voeren. De opsomming van de op te leveren producten is op hoofdlijnen. Een 
gedetailleerde beschrijving per op te leveren product gebeurt na bestuurlijke goedkeuring door de 
werkgroepvoorzitters. De ambtelijke vertegenwoordiging in de werkgroepen en het inrichten van een 
ambtelijke klankbordgroep vindt ook plaats na de bestuurlijke goedkeuring. 

1.2 Doelstellingen project 

In 2019 de invoering van een operationeel systeem waarbij binnen de 10 gemeenten alle huishoudens 
in de kernen het restafval wegbrengen naar ondergrondse restafvalcontainers en de huishoudens in 
het buitengebied naar keuze gebruik maken voor het verlagen van de inzamelfrequentie voor restafval 
en een vierde container voor verpakkingen of meeliften met het systeem in de kernen.   

1.3 Bereik en beperkingen 

Het project omvat alle werkzaamheden en voorbereidingen in 2017 en 2018 die nodig zijn om het 
systeem op 1 januari 2019 operationeel te hebben. Het eerste halfjaar van 2019 wordt gebruikt om het 
implementatiejaar op inhoud en proces te evalueren. 

1.4 Randvoorwaarden 

Benodigde menskracht. 
Voor het slagen van het project is het noodzakelijk dat het project door het MT-Avri als hoogste 
prioriteit wordt benoemd en de leden van de projectgroep voldoende mogelijkheden hebben om hun 
werk zo te organiseren dat de werkzaamheden voor dit project voorrang hebben.  
Het project loopt vanaf september 2017 en geheel 2018. Naast de leden van de projectgroep en 
werkgroepen kan op alle Avri medewerkers tijdens het project een beroep worden gedaan. De 
verwachting daarbij is dat de grootste druk met name op het kantoorpersoneel zal komen te liggen.  

1.5 Financieel budget 

In onderstaande tabel is de begroting van de invoering van het nieuwe systeem zonder de opties 

weergegeven.  
 

 
 

Effecten van nieuw systeem 

'Restafval op afstand' per 2019

Huidig systeem 

begroting 2018

Nieuw systeem 

2019           Verschil

Verschil op avh 

per huishouden

Operationele kosten 5.890.000 4.910.000 -980.000 -10,86

Kapitaallasten (specificatie in bijlage 3) 1.179.000 1.179.000 13,07

Verwerkingskosten afvalstromen 3.599.000 3.047.000 -552.000 -6,12

Opbrengsten grondstoffen -4.648.000 -5.392.000 -744.000 -8,25

Risico's / onvoorziene kosten (specificatie in bijlage 4) 710.000 710.000 7,87

BTW effect 13,5% 654.000 601.000 -53.000 -0,59

Totaal 5.495.000 5.055.000 -440.000 -4,88



31-8-2017  Pagina 5 van 20 

AB 171026 - 10c Bijlage 2 Projectplan Invoering Nieuw Afvalbeleid.docx 

   

 
In de onderstaande tabel 2 zijn de kosten van de keuzemogelijkheden en opties weergegeven. 
` 

 
 

Om het nieuwe systeem standaard in het hele verzorgingsgebied te implementeren is een investering 
nodig van  € 8.7000.000. Deze investering is opgebouwd uit de volgende onderdelen: 

  nieuwe ondergrondse restafvalcontainers 2.324.000 

herplaatsen ondergrondse restafvalcontainers 716.800 

nieuwe ondergrondse perscontainers voor p(m)d 518.000 

wisselen van restafvalcontainer voor 240 liter p(m)d container 2.557.500 

uitzetten 240 liter p(m)d containers in het buitengebied 258.000 

extra inzameling tijdens het wisselen van restafvalcontainers 63.100 

leveren en verzenden van de afvalpassen  400.000 

aanpassen registratie dubbele tarieven (BSR) 10.000 

Extra kosten BSR 110.500 

ingenomen 240 liter restafvalcontainers geschikt voor p(m)d containers -108.100 

investering kraanwagens 800.000 

projectkosten 200.000 

advieskosten 100.000 

extra werkzaamheden KCC 59.000 

onderzoek gft inzameling in de stadscentra 10.000 

communicatie algemeen 326.000 

communicatie brieven tijdens wisselingen 333.500 

Investeringskrediet 8.678.000 

1.6 Relaties met andere projecten/processen 

Een nieuw inzamelsysteem heeft op alle projecten en processen betrekking die te maken hebben met 
de inzameling van (huishoudelijk) afval. Zo zal het nieuwe inzamelsysteem betrekking hebben op:  
 

- Afvalinzameling 
Er zullen logistieke aanpassingen noodzakelijk zijn voor de inzameling van het huishoudelijk 
afval. De samenstelling van het wagenpark zal worden aangepast.  
 

  -   Verwerking 
Het nieuwe afvalinzamelsysteem zal van grote invloed zijn op de hoeveelheden afval die ter 
verwerking worden aangeboden. naar verwachting zal de hoeveelheid restafval verder dalen 
en de hoeveelheid hergebruikstromen stijgen. 

 
  -  Milieustraten 

Hier bieden inwoners hun grof huishoudelijk afval en grondstoffen aan. Er wordt een 
onderzoek gestart naar de functionaliteit van de milieustraten in onze regio voor de langere 
termijn. 
 

Keuzemogelijkheden (5) en opties (6 en 7) eenmalige 

investering *

jaarlijkse 

exploitatiekosten

Bedrag op avh 

per huishouden

voorstelnr.

5a 170.000 23.000 0,25

5b 590.000 80.000 0,89

5c Ondergrondse containers met dubbele inwerpopening** 3.439.000 788.000 8,73

6a 626.000 424.000 4,70

6b Cocons in stadscentra t.b.v. de inzameling van voedselafval 257.000 179.000 1,98

7 Camera's bij kritische brenglocaties 135.000 59.000 0,65

*) incl. risico opslag 10% 

Verkleinen inwerpopening  o.b.v. participatie

Verkleinen inwerpopening van alle restafvalcontainers

Cocons bij hoogbouw t.b.v. de inzameling van voedselafval

**) Bij het buiten gebruik  stellen van de huidige 362 ondergrondse restafval containers vindt in aanvulling op bovenstaande jaarlijkse lasten een 

eenmalige afschrijving plaats van ca. € 550.000 die ten laste komt van de exploitatie van 2019.
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  - Communicatie (Extern) 
Tot de invoering van het nieuwe beleid moeten we er in onze communicatie-uitingen richting 
inwoners extra alert op zijn dat mensen voortdurend de link zullen leggen met het nieuwe 
beleid. Ook als het daar (nog) niet over gaat.  
   

  - Communicatie (Intern) 
Interne communicatie is onderdeel van het communicatieplan. Goed geïnformeerde, 
betrokken medewerkers kunnen we zien als ambassadeurs voor het nieuwe beleid.  

 
  - KCC 
 Een toename van vragen, klachten en meldingen wordt verwacht.   
 
  - Handhaving 

De invoering van een nieuw systeem kan gepaard gaan met een tijdelijke toename van 
meldingen en klachten. De handhavers zullen rekening moeten houden met de afhandeling 
(van een deel) hiervan. Daarnaast moeten zij ook rekening houden met een intensievere 
 handhaving  tijdens en na de invoering van het nieuwe inzamelsysteem. Handhaving wordt 
met 1½ fte uitgebreid. 

  

- Financiën 
Nieuwe tarieven hebben invloed op de inkomsten. 
 

- IBOR 
Als gevolg van de invoering van het nieuwe inzamelsysteem kunnen in de openbare ruimte 
gevolgen merkbaar zijn (bijplaatsingen, dumpingen) of er onterecht aan gerelateerd worden. 
 

- Management informatie 
Het nieuwe systeem kan de huidige informatiestructuur wijzigen, er zal in elk geval nieuwe 
data gegenereerd worden. 
 

- KAM 
Aandacht zal onder andere gegeven moeten worden aan de KAM aspecten van de nieuwe 
inzameling. 
 

- Beleid 
 Alle verordeningen moeten worden geactualiseerd. 
  

- Gemeenten/BSR/Cibas 
Van belang is dat de aangeleverde gegevens voor de afvalstoffenheffing correct zijn. 

1.7 Consequenties personeel 

Bij het personeel kunnen rondom de invoering vragen ontstaan in hoeverre het nieuwe systeem ten 
koste gaat van werkgelegenheid. Ingeschat wordt dat het nieuwe systeem enkel effect heeft op de 
flexibele schil van uitzendkrachten. Deze wordt kleiner. Door de manager en teamleiders is hierover 
met de medewerkers in een eerder stadium al gesproken. Tijdens de implementatie en het interne 
communicatieplan wordt hier verder aandacht aan gegeven.  
Verder biedt de invoering van het nieuwe beleid voor het uitvoerende personeel ook kansen voor 
opleiding en ontwikkeling omdat door de nieuwe inzamelsystematiek taken verschuiven. Te denken 
valt bijvoorbeeld dat ook meer kraanwagenchauffeurs nodig zijn dan nu het geval is voor de 
inzameling van de extra brengcontainers. 
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2 ORGANISATIESTRUCTUUR  
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2.1 Werkwijze en rollen 

Stuurgroep 
De stuurgroep is eindverantwoordelijk voor het project. De leden beslissen over de voortgang en 
stellen menskracht ter beschikking. De stuurgroep vertegenwoordigt drie belangen: organisatie, 
gebruiker en leverancier. Immers, een product wordt gebouwd ten behoeve van de organisatie, voor 
de gebruikers, door de mensen en met de middelen die de leverancier levert. 
 
Projectleider en projectgroep 
Projectleider is XXX. De projectgroep bestaat uit vijf werkgroepen: 
 
1. Financiën/  heffing 
2. Dataregistratie 
3. Beleid/ verordeningen 
4. Communicatie 
5. Inzamelmiddelen 
 
De voorzitters van de werkgroepen, overleggen maandelijks met de projectleider en -secretaris. In dit 
overleg fungeert de projectleider als voorzitter. Voor deze overleggen wordt in de regel een standaard 
agenda gehanteerd waarbij elke voorzitter van de werkgroep rapporteert over de inhoud en stand van 
zaken op hoofdlijnen. Daarnaast geven de voorzitters van de werkgroepen aan welke issues en 
risico's zij voorzien zodat over de oplossing daarvan gediscussieerd wordt en waarna een besluit 
genomen wordt of een advies aan de  stuurgroep wordt gegeven. 
Verdere administratieve ondersteuning wordt door de projectsecretaresse verzorgd. 
 
In bijlage I is een verdere beschrijving van de verschillende rollen opgenomen. 
 
Werkwijze 

 Projectleider benoemd voorzitter werkgroepen (in overleg met opdrachtgever) 

 Voorzitters werkgroep stellen werkgroep zelf samen. 

 Voorzitters werkgroepen maken eigen plan van aanpak en planning. 

 Overleg ook onderling als werkgroepvoorzitters, zoek elkaar op. 

 Geen enkele opdracht verlenen zonder dat projectleider goedkeuring heeft gegeven.  

 De projectgroep komt maandelijks bij elkaar. 

 De projectleider zit elke twee weken bij de stuurgroep om over de voortgang te berichten en de 
besluitvorming over producten bij te wonen. 

 De te ontwikkelen producten (bijlage III) worden ter besluitvorming / goedkeuring aan de 
stuurgroep voorgelegd. 

 Tijdens het Vakberaad worden de beleidsadviseurs van de 10 gemeenten geïnformeerd over de 
voortgang van het project. Het Vakberaad geeft input en eventueel advies. 
 



31-8-2017  Pagina 9 van 20 

AB 171026 - 10c Bijlage 2 Projectplan Invoering Nieuw Afvalbeleid.docx 

   

3 PRODUCTEN EN PLANNING  

3.1 Producten 

Tijdens dit project worden door de werkgroepen verschillende producten opgeleverd. Zie bijlage II 
voor de productstroomdiagram. In bijlage III zijn van alle op te leveren producten 
productbeschrijvingen opgenomen. 
Onderstaand een overzicht van de op te leveren producten.  
SP 1 Raming projectkosten, inclusief AB voorstel 
SP 2 Tarieven en heffingsmodel, inclusief AB voorstel 
SP 3 Uitgangspunten heffing 
SP 4 Aanpassing verordening en basispakket, inclusief AB voorstel 
SP 5 Handhavingplan 
SP 6 Communicatieplan 
SP 7 Bechipte minicontainers 
SP 8 Distributie minicontainers 
SP 9 Ondergrondse restafvalcontainers met toegangscontrole 
SP 10 Ondergrondse perscontainers voor verpakkingen 
SP 11 Cocons voor voedselafval met toegangscontrole 
SP 12 Onderzoek emmers voor de inzameling van voedselafval in stadscentra 
SP 13 Onderzoek functionaliteit milieustraten 
SP 14 Onderzoek BEST-tas 
SP 15 Onderzoek OC restafvalcontainers met dubbele inwerpopening 
SP 16 Camera's bij kritische brenglocaties 

3.2 Planning 

In bijlage IV is de projectplanning opgenomen. 
 

4  BEHEERSINGSMECHANISMEN 

4.1 Opzetten projectdossier 

Op de G-schijf is onder projecten de map 'Project Nieuw Afvalbeleid' aangemaakt. Alle documenten 
van de werkgroepen en de projectgroep worden hier opgeslagen. 

4.2 Urenverantwoording  

Projectmedewerkers dienen hun uren voor het project bij te houden in het urenverantwoording 
systeem. 
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5 RISICO'S 

Dit project kent de volgende risico's: 
 
Te weinig inkomsten 
Op basis van resultaten in vergelijkbare gemeenten buiten de regio wordt ingeschat dat het nieuwe 
beleid in gemiddeld 60 kg fijn restafval per persoon resulteert. De variabele inkomsten van Avri zijn 
hierop begroot. Mocht het zo zijn dat in de praktijk in Regio Rivierenland minder restafval wordt 
aangeboden dan begroot resulteert dit in een dekkingstekort in de afvalstoffenheffing. Vervuiling van 
de grondstofstromen vormt ook een financieel risico.    
 
Vervuiling van de grondstofstromen 
Doordat restafval in veel gevallen niet langer aan huis wordt ingezameld en het aanbieden ervan 
duurder wordt, zou het zo kunnen zijn dat er meer vervuiling optreedt van grondstofstromen. De 
kwaliteit van de grondstofstromen zal goed worden gemonitord, en door middel van de inzet van 
communicatie (aandacht voor het belang van goede kwaliteit grondstoffen), en extra 
handhavingscapaciteit (zie par. 4.5), zal dit effect zoveel mogelijk worden voorkomen.   
 
Bijplaatsingen 
Na de invoering van Goed Scheiden Loont in 2014 is een toename van het aantal bijplaatsingen bij 
(ondergrondse) verzamelcontainers geconstateerd, met name in de stedelijke gemeenten.  Bij 
invoering van het nieuwe beleid zullen een groot aantal ondergrondse voorzieningen voor restafval 
worden geplaatst. Dit zou kunnen leiden tot een toename van het aantal bijplaatsingen. Wel is de 
verwachting dat het aantal bijplaatsingen bij containers die worden gebruikt in gebieden met 
voornamelijk laagbouw minder zal zijn dan bij hoogbouw, waar deze problematiek zich nu met name 
voordoet. Door middel van de inzet van extra handhaving (zie par. 4.5) zal worden getracht de 
toename van het aantal bijplaatsingen tot een minimum te beperken.  
 
Overschrijden van de deadline van 1 januari 2019 
Risico in dit project is dat op 1 januari 2019 er geen werkend systeem gereed is. Gevolg is dat de 
implementatie opschuift. Dit heeft effect op de afvalscheidingsresultaten en op de kosten. Een latere 
invoering heeft een negatief effect op de afvalscheidingsresultaten en brengt de inkomsten en 
daarmee de hoogte van de afvalstoffenheffing in gevaar.  
De huidige inschatting en planning is dat de invoering in 2019 mogelijk is. Mocht de planning in gevaar 
komen, wordt binnen het project met de stuurgroep gekeken hoe dit opgevangen kan worden. 
 
Negatieve berichten in media 
Het nieuwe inzamelsysteem zal bij bestuurders en inwoners onder een vergrootglas komen te liggen 
en ten koste gaan van het draagvlak voor invoering van dit nieuwe beleid. Critici zullen alle middelen 
en onderwerpen, terecht of niet terecht, aangrijpen om hun gelijk aan te tonen dat het systeem niet 
werkt of niet de gewenste gevolgen heeft. Het communicatieplan en daaruit voortkomende acties 
moeten hierop inspelen.  
 
Capaciteit medewerkers 
Binnen Avri worden verschillende projecten dit jaar gedraaid. Het zijn veelal dezelfde medewerkers 
waarvan inzet bij de projecten wordt gevraagd. Het risico is dat dezelfde medewerkers met veel 
projecten worden geconfronteerd waardoor keuzes voor projecten moet worden gemaakt of hun 
reguliere werk in gedrang komt. Het managementteam van Avri heeft richting de gehele organisatie 
aangegeven dat dit project de hoogste prioriteit heeft van alle projecten en werkzaamheden. Dus 
wanneer medewerkers capaciteitsproblemen ervaren moeten zij dit met hun leidinggevende 
bespreken. Verder wordt waar nodig gebruik gemaakt van externe inhuur.   
 
Verder wordt ook een beroep gedaan op de gemeentelijke ambtelijke inbreng in werkgroepen en een 
klankbordgroep. Het risico dat hier capaciteitsknelpunten ontstaan bestaat hier ook. 
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BIJLAGE I  ROLLEN PROJECTORGANISATIE 

 
Opdrachtgever  
De projecteindverantwoordelijke en eigenaar van de Business Case (de zaakbehartiger) beoordeelt 
het project in relatie met de bedrijfsdoelstelling; de rechtvaardiging van de kosten afgezet tegen de 
baten. 
 
Stuurgroep 
Vertegenwoordiger gebruiker 
Vertegenwoordigt de groep die gebruik zal gaan maken van de op te leveren producten van het 
project en verzekert een goede aansluiting op de gebruikerseisen 
 
Vertegenwoordiger leverancier 
Levert benodigde menskracht, goederen of diensten voor het project; verzekert de degelijkheid van 
ontwerpen en producten en het volgen van standaarden. Ook beoordeelt de Leverancier de 
haalbaarheid om producten op tijd en binnen het budget op te leveren. 
 
Projectleider 
De projectleider is verantwoordelijk voor het opleveren van de afgesproken producten, van de 
afgesproken kwaliteit, binnen de afgesproken tijd en voor het afgesproken bedrag. Hij stuurt de 
dagelijkse gang van zaken binnen het project. 
 
Projectsecretaris 
De eventuele projectondersteuning verzorgt de benodigde administratieve ondersteuning. Te denken 
valt aan versiebeheer, archivering documenten, planning en actielijsten. 
 
Projectgroep 
De projectgroep draagt zorg voor de projectuitvoering en de oplevering van de producten. Dit team 
rapporteert aan de projectmanager. Bij dit project wordt het uit te voeren werk door verschillende 
werkgroepen uitgevoerd, waarbij de werkgroepvoorzitters worden aangewezen als aanspreekpunt 
voor de projectmanager. 
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BIJLAGE II PRODUCTSTROOMDIAGRAM 
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BIJLAGE III PRODUCTBESCHRIJVING 

 

SP 1 
 

Raming projectkosten 

Doel Financiële opzet voor het nieuwe afvalbeleid  

Samenstelling - Projectkosten 
- Structurele kosten 
- Gevolgen begroting 

Bronnen Begroting 
Interne organisatie, collega bedrijven en leveranciers 

Uiterlijk  en formaat Document 

Toegewezen aan Voorzitterwerkgroep financiën en heffing 

Overdracht aan Projectleider 

Kwaliteitscriteria Einddatum 16 mei 2017 

Eenduidigheid  De documenten dienen maar op een manier 
uitlegbaar te zijn. 

Financieel kloppend De kosten moeten passen in de 
meerjarenbegroting. AB voorstel. 

Methode van 
kwaliteitsmeting 

Het product wordt beoordeeld door financieel adviseurs. 

Productieaanwijzingen Deze kosten moeten verwerkt worden in een AB voorstel. 

 
 

SP 2 
 

Tarieven en heffingsmodel  

Doel Tarieven heffen die passen in meerjarenbegroting en die voor gewenst 
gedrag zorgen. 

Samenstelling - Algemene uitgangspunten 
- Scenario's  

Bronnen Sp 1 
Sp 3 

Uiterlijk  en formaat Document 
Voorstel 

Toegewezen aan Voorzitter werkgroep financiën en heffing  

Overdracht aan Projectleider 

Kwaliteitscriteria Uitvoerbaarheid De tarieven moeten passen in het 
heffingsmodel, de meerjarenbegroting en 
toepasbaar zijn door de BSR. 

 Einddatum Maart 2018 

Methode van 
kwaliteitsmeting 

Het product wordt beoordeeld door de stuurgroep. 

Productieaanwijzingen De tarieven en het heffingsmodel in een voorstel aan het AB voorleggen. 
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SP 3 
 

Uitgangspunten heffing 

Doel Financiële beleidskeuzes voor het te hanteren heffingsmodel 

Samenstelling Document 

Bronnen Interne organisatie 

Uiterlijk  en formaat Notitie 
Voorstel 

Toegewezen aan Voorzitter werkgroep financiën en heffing  

Overdracht aan Projectleider 

 Eenduidigheid  De documenten dienen maar op een manier 
uitlegbaar te zijn. 

Voldoen aan wensen 
gebruikers en 
beheerders 

De structuur moet voldoen aan de wensen die 
de gebruikers en beheerders hebben ten 
aanzien van het product. 

 Einddatum Maart 2018 

Methode van 
kwaliteitsmeting 

Het product wordt beoordeeld door Manager Financien, Projectleider en 
de Stuurgroep 

Productieaanwijzingen Toetsing juridisch en fiscaal 

 
 

SP 4 
 

Aanpassingen verordeningen en basispakket 

Doel Aangepaste verordeningen en basisproductenboek aan omgekeerd 
inzamelen 

Samenstelling Documenten 

Bronnen Huidige verordeningen/collega bedrijven 
Huidige basisproductenboek 

Uiterlijk  en formaat Format verordeningen en basisproductenboek 
AB voorstel 

Toegewezen aan Voorzitter werkgroep beleid/ verordeningen  

Overdracht aan Projectleider  

Kwaliteitscriteria Einddatum Sept 2018 

Methode van 
kwaliteitsmeting 

Het product wordt beoordeeld door Manager Klant & Advies, 
Projectleider, Stuurgroep 

Productieaanwijzingen Toetsing juridisch en ter besluit aan het AB voorleggen. 

  
 

SP 5 
 

Handhavingplan 

Doel Opstellen van beleid/plan voor handhaving bij invoering van omgekeerd 
inzamelen 

Samenstelling Document  

Bronnen Collega bedrijven 
Afdeling Handhaving 

Uiterlijk  en formaat Document 

Toegewezen aan Voorzitter werkgroep beleid/ verordeningen  

Overdracht aan Team handhaving 

Kwaliteitscriteria Einddatum Juni 2018 
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 Functionaliteit De documenten dienen maar op 1 manier 
uitlegbaar te zijn 
 

Methode van 
kwaliteitsmeting 

Het product wordt opgesteld in nauw overleg en  beoordeeld door 
Teamleider Handhaving.  

Productieaanwijzingen Toetsing juridisch 

 
 

SP 6 
 

Communicatieplan 

Doel Opstellen van een communicatieplan rond de invoering van het nieuwe 
afvalbeleid 

Samenstelling Document  

Bronnen Projectgroep, werkgroep Communicatie, collega-bedrijven, toegepaste 
communicatiestrategieën bij gedragsveranderingtrajecten 

Uiterlijk  en formaat Document 

Toegewezen aan Voorzitter werkgroep communicatie  

Overdracht aan Projectleider 

Kwaliteitscriteria Einddatum 31 december 2017 

Methode van 
kwaliteitsmeting 

Onderzoek  

Productieaanwijzingen Toetsing door Stuurgroep 

 
 
 
 

SP 7 
 

Bechipte minicontainers 

Doel Registratie van de chip fysiek gekoppeld aan een container en een 
perceel waardoor het aantal ledigingen van de container kan worden 
registreert. 

Samenstelling Restafval- en p(m)d containers 

Bronnen Bestekbeschrijving Europese aanbesteding 
Distributie van de containers met unieke chip. 
Koppeling van adresbestanden en pakketten aan datasysteem 

Uiterlijk  en formaat OTP chip in minicontainers met chipnest 

Toegewezen aan Voorzitter Werkgroep Inzamelmiddelen 

Overdracht aan Projectleider 

Kwaliteitscriteria Einddatum 30 november 2018 dienen de containers te zijn 
bechipt 

 Functionaliteit Dient een waterdicht systeem te zijn conform de 
huidige systematiek van registratie. 

 Uiterlijke 
verschijningsvorm 

Standaard grijze  140 of 240 liter container met 
chip in chipnest 

 Beschikbaarheid Per 1-1-2019 dient het systeem volledig te 
functioneren 

Methode van 
kwaliteitsmeting 

Eindproduct wordt in praktijk getoetst 

Productieaanwijzingen Toetsing door Bedrijfsbureau vanaf start distributie in december 2018 
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SP 8 
 

Distributie minicontainers 

Doel Elk perceel dient op basis van de keuze van het pakket (aantal en 
grootte container) desbetreffend pakket te ontvangen zodat vanaf 1-1-
2019 op basis van de actuele situatie het huishoudelijk afval kan worden 
ingezameld en geregistreerd. 

Samenstelling Minicontainers voor restafval en p(m)d 

Bronnen Besteksbeschrijving Europese aanbesteding 
Advies van distributeur 
Advies adviesbureau's 

Uiterlijk  en formaat Document 

Toegewezen aan Voorzitter Werkgroep Inzamelmiddelen 

Overdracht aan Projectleider 

Kwaliteitscriteria Eenduidigheid  Het document dient maar op een manier 
uitlegbaar te zijn 

 Einddatum  Pm 2019 

Methode van 
kwaliteitsmeting 

Inschrijvingen worden zowel juridisch als functioneel getoetst 

Productieaanwijzingen Toetsing door extern bureau 

 
 

SP 9 
 

Ondergrondse restafvalcontainers met toegangscontrole 

Doel Inwoners binnen de woonkernen, en inwoners uit het buitengebied die 
daarvoor kiezen, moeten gebruik maken van een brengvoorziening voor 
restafval waarbij het gebruik van de inwerptrommel per gebruiker wordt 
geregistreerd. 

Samenstelling Ondergrondse-,  semi-ondergrondse of bovengrondse 
restafvalcontainers 

Bronnen Bestekbeschrijving Europese aanbesteding 
Documentatie leveranciers van brengvoorzieningen 
Kennis Avri over bestaande ondergrondse afvalcontainers 

Uiterlijk  en formaat Document 

Toegewezen aan Voorzitter Werkgroep Inzamelmiddelen 

Overdracht aan Projectleider 

Kwaliteitscriteria Eenduidigheid  Het document dient maar op een manier 
uitlegbaar te zijn 

 Einddatum  30 november 2018 

Methode van 
kwaliteitsmeting 

Inschrijvingen worden zowel juridisch als functioneel getoetst 

Productieaanwijzingen Toetsing onder begeleiding van extern bureau 

 
 

SP 10 
 

Ondergrondse perscontainers met toegangscontrole 

Doel Inwoners binnen de stadskernen Culemborg, Tiel en Zaltbommel moeten 
gebruik maken van een brengvoorziening voor p(m)d. 

Samenstelling Ondergrondse perscontainer voor p(m)d 

Bronnen Besteksbeschrijving Europese aanbesteding 
Documentatie leveranciers van brengvoorzieningen 
Kennis Avri over bestaande ondergrondse afvalcontainers 

Uiterlijk  en formaat Document 

Toegewezen aan Voorzitter Werkgroep Inzamelmiddelen 
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Overdracht aan Projectleider 

Kwaliteitscriteria Eenduidigheid  Het document dient maar op een manier 
uitlegbaar te zijn 

 Einddatum  30 november 2018 

Methode van 
kwaliteitsmeting 

Inschrijvingen worden zowel juridisch als functioneel getoetst 

Productieaanwijzingen Toetsing onder begeleiding van extern bureau 

 
 

SP 11 
 

Cocons voor voedselafval met toegangscontrole 

Doel Inwoners uit van hoogbouw mogen gebruik maken van 
brengvoorzieningen voor voedselafval met toegangscontrole. 

Bronnen Besteksbeschrijving Europese aanbesteding 
Documentatie leveranciers van brengvoorzieningen 
Kennis Avri over bestaande ondergrondse afvalcontainers 

Uiterlijk  en formaat Document 

Toegewezen aan Voorzitter werkgroep Inzamelmiddelen 

Overdracht aan Projectleider  

Kwaliteitscriteria Eenduidigheid Het document dient maar op een manier 
uitlegbaar te zijn 

 Einddatum 30 november 2018 

Methode van 
kwaliteitsmeting 

Het product wordt beoordeeld door Manager Klant & Advies, 
Projectleider, Stuurgroep 

Productieaanwijzingen Toetsing onder begeleiding van extern bureau 

 

SP 12 
 

Onderzoek emmers voor de inzameling voor 
keukenafval in stadscentra 

Doel Inzicht krijgen in de mogelijkheden en kosten voor de verstrekking van 
emmers ten behoeve van de  inzameling van voedselafval bij 
huishoudens in de stadscentra. 

Samenstelling Document 

Bronnen Collega bedrijven 
Interne informatiebronnen 
Extern bureau 

Uiterlijk  en formaat Document 

Toegewezen aan Werkgroep Beleid & Verordeningen 

Overdracht aan Projectleider  

Kwaliteitscriteria Datum November 2017 

Methode van 
kwaliteitsmeting 

Het product wordt beoordeeld door Manager Afvalbeheer, Manager Klant 
& Advies, Projectleider, Stuurgroep 

Productieaanwijzingen Toetsing onder begeleiding van extern bureau 

 
 

SP 13 
 

Onderzoek functionaliteit milieustraten 

Doel Onderzoek naar functionaliteit van de milieustraten. Hierdoor inzicht 
krijgen in de eventuele aanpassingen die noodzakelijk zijn door invoering 
van Omgekeerd Inzamelen. 

Bronnen Extern bureau/Teamleider Milieustraten/Medewerkers Milieustraten 

Uiterlijk  en formaat Document 

Toegewezen aan Extern bureau 

Overdracht aan Projectleider  
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Kwaliteitscriteria Datum Februari 2018 

Methode van 
kwaliteitsmeting 

Het product wordt beoordeeld door Manager Klant & Advies, Manager 
Afvalbeheer, Projectleider, Stuurgroep 

Productieaanwijzingen Toetsing onder begeleiding van extern bureau 

 
 

SP 14 
 

Onderzoek BEST-tas 

Doel Onderzoek naar de haalbaarheid van het invoeren van de BEST-tas voor 
de inzameling van de kleine afvalstromen boeken, elektrische apparaten, 
speelgoed en textiel. 

Bronnen Collega bedrijven 
Interne pilot inzameling kleine afvalstromen met verenigingen 
Extern bureau 

Uiterlijk  en formaat Document 

Toegewezen aan Werkgroep beleid & verordeningen 

Overdracht aan Projectleider  

Kwaliteitscriteria Datum November 2017 

Methode van 
kwaliteitsmeting 

Het product wordt beoordeeld door Manager Afvalbeheer, Manager Klant 
& Advies, Projectleider, Stuurgroep 

Productieaanwijzingen Toetsing onder begeleiding van extern bureau 

 
 

SP 15 
 

Ondergrondse  restafvalcontainers met dubbele  
inwerpopeningen van 60 en 30 liter 

Doel Inwoners binnen de woonkernen, en inwoners uit het buitengebied die 
daarvoor kiezen, moeten gebruik maken van een brengvoorziening voor 
restafval met de mogelijkheid om te kiezen voor de 60 liter - of de 30 liter 
inwerpopening waarbij per gebruiker wordt geregistreerd. 

Bronnen Besteksbeschrijving Europese aanbesteding 
Documentatie leveranciers van brengvoorzieningen 
Kennis Avri over bestaande ondergrondse afvalcontainers 

Uiterlijk  en formaat Document 

Toegewezen aan Voorzitter werkgroep Inzamelmiddelen 

Overdracht aan Projectleider  

Kwaliteitscriteria Eenduidigheid Het document dient maar op een manier 
uitlegbaar te zijn 

 Einddatum 30 november 2018 

Methode van 
kwaliteitsmeting 

Het product wordt beoordeeld door Manager Afvalbeheer, Manager Klant 
& Advies, Projectleider, Stuurgroep 

Productieaanwijzingen Toetsing extern bureau, juridisch/BSR 

 
 

SP 16 
 

Camera's bij kritische brenglocaties 

Doel Door de inzet van camera's bij kritische brenglocaties (hotspots) hopen 
te bewerkstelligen dat het aantal bijplaatsingen van afval wordt 
verminderd en de kwaliteit van de herbruikbare grondstoffen wordt 
verbeterd. 

Bronnen Documentatie leveranciers, Beleidsregels voor toepassing van 
bepalingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet 
politiegegevens, externen zoals gemeenten en politie in de regio 

Uiterlijk  en formaat Document 
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Toegewezen aan Voorzitter werkgroep Inzamelmiddelen 

Overdracht aan Projectleider  

Kwaliteitscriteria Eenduidigheid Het document dient maar op een manier 
uitlegbaar te zijn 

 Einddatum 30 november 2018 

Methode van 
kwaliteitsmeting 

Het product wordt beoordeeld door Manager Afvalbeheer, Manager Klant 
& Advies, Projectleider, Stuurgroep, Gemeenten, Politie, Juridisch 
adviseur 

Productieaanwijzingen Toetsing juridisch 

 



BIJLAGE IV PLANNING 

 

 

Id

Implementatie nieuw afvalbeleid 

Van afval naar grondstof Begindatum Einddatum Duur

K4 17

apr

1 0wFinancien/Heffing

2 4,6w10-5-201710-4-2017Raming projectkosten

3 25,8w28-2-20181-9-2017Tarieven 2019

4 0w12-4-201712-4-2017Beleid en verordeningen

7 39,2w1-6-20181-9-2017Handhavingsplan

8 0w12-4-201712-4-2017Communicatie

9 12w30-6-201710-4-2017
Opstellen communicatieplan 

intern

12 0w12-4-201712-4-2017Dataregistratie

13 69,4w31-12-20181-9-2017
Actualiseren en inrichten 

dataproces

14 0w12-4-201712-4-2017Inzamelmiddelen

15 34w26-4-20181-9-2017
Europese aanbesteding 

ondergrondse containers

16 34w26-4-20181-9-2017
Europese aanbesteding 

ondergrondse perscontainers

17 34w26-4-20181-9-2017
Europese aanbesteding 

minicontainers

19 33,2w20-4-20181-9-2017
Lokatieplan (dichtheid, vlekken, 

afstand, inloopavonden)

20 14,2w30-3-201822-12-2017
Productie en levering 

ondergrondse containers

21 22w30-11-20182-7-2018
Plaatsing ondergrondse 

containers

24 4,2w31-12-20183-12-2018Testfase

6 69,4w31-12-20181-9-2017Aanpassen Basispakket 2019

5 52,2w31-8-20181-9-2017
Aanpassen verordeningen 

2019, incl. tarieventabel

18 6,2w13-10-20171-9-2017
Lokatiecriteria ondergrondse 

containers

10 12w30-6-201710-4-2017
Opstellen communicatieplan 

extern

6,2w13-10-20171-9-2017Lokatiecriteria cocons

25 0w12-4-201712-4-2017Flankerende maatregelen

22 14,2w30-3-201822-12-2017
Productie en levering 

minicontainers

23 22w30-11-20182-7-2018Distributie minicontainers

26 33,2w20-4-20181-9-2017
Europese aanbesteding cocons 

gft hoogbouw

28

27

33,2w20-4-20181-9-2017Lokatieplan cocons

nov

29

30

33

34

36

K1 19K4 18

sep okt novapr

K2 17 K3 18

aug jan decfeb

14,2w30-3-201822-12-2017Productie en levering cocons

22w30-11-20182-7-2018Plaatsing cocons

32

31 8,8w1-11-20171-9-2017
Onderzoek voedselafval 

centrum

13,2w1-12-20171-9-2017Onderzoek BEST tas

13,2w1-12-20171-9-2017Verkleinen inwerpopening

25,8w28-2-20181-9-2017Onderzoek milieustraten

43,6w1-8-20182-10-2017Proef 100-100-100

11 87w28-2-201930-6-2017
Uitvoering 

communicatieplannen

K2 18K1 18

oktmei juljuljun sep feb

K3 17

mei jun aug janmrtdec

35 78w28-2-20191-9-2017Handhaving


