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Dagelijks Bestuur
Wisselen van rest naar PD

Voorstel
1. In te stemmen met het wisselen, naar keuze, rond de jaarwisseling (december of januari), van de
140 liter restafval containers voor een 240 liter container (inclusief chip) voor plastic verpakkingen en
drankkartons (PD) met grijze deksel. (optie 4)
2. In te stemmen met het bestickeren van de (PD) containers. (Optie 4)
3) In te stemmen met het eenmalig wisselen van formaat van de PD container medio 2019. (Optie 4)

Inleiding
Op 16 november 2017 heeft het Algemeen Bestuur Avri besloten tot de invoering van het regionale
grondstoffenbeleid. Onderdeel is het omzetten van de fractie PD van de plastic zak naar een ander
inzamelmiddel namelijk de mini-container.
Achtergrond
De mini containers voor restafval bij de huishoudens in de stedelijke laagbouw worden opnieuw
ingezet van restafval naar PD. De huishoudens, veelal buitengebied, die in aanmerking komen voor
behoud van de minicontainer voor restafval ontvangen een vierde mini container voor PD afval
Financiën
De financiële onderbouwing in het AB voorstel van 16 november jl. is gebaseerd op het vervangen
van alle minicontainers voor restafval. Het resultaat van de omwisseling voorziet erin dat de
huishoudens een nieuwe 240 liter minicontainers voor PD afval ontvangen. De investeringen
hiervoor zijn geraamd op 2.7 miljoen euro.
Op basis van voortschrijdend inzicht vraagt het Algemeen Bestuur aandacht te geven aan
kostenefficiency en duurzaamheid gedurende het omwisselproces en terug te komen met een AB
voorstel. Daarin de uitwerking of er andere opties zijn die daaraan kunnen voldoen? Bijvoorbeeld
door het aanbrengen van een sticker of het wisselen van de deksel.
Laagbouw
Bij laagbouw heeft 46% van de huishoudens een 140 liter minicontainer voor restafval. De vraag is of
dit volume in relatie tot de inzamelfrequentie voldoende is. Dat zal in de loop van 2019 duidelijk
worden als de inzamelresultaten voor deze fractie bekend zijn. Daarvoor wordt op voorhand een
keuze mogelijkheid geboden. Inwoners met een 140 liter minicontainer voor restafval kunnen kiezen
voor een groter volume (240 liter) voor het PD afval.
In de bijlage zijn de opties weergegeven inclusief de bijbehorende kosten. Deze opties worden
vergeleken met de aannames die zijn gebruikt binnen het AB voorstel van 16 november.
Het voorstel, (in de bijlage optie 4) betekent dat huishoudens die nu gebruik maken van een 140 liter
minicontainer de keuze hebben beschikking te krijgen over een 240- of 140 liter minicontainer voor
PD afval. Tevens gaan we de PD containers bestickeren. Het voorstel voor een grijze deksel met
sticker is het behoud van een homogeen straatbeeld. Met deze berekening is rekening gehouden met
het aantal eenpersoons huishoudens in de regio van 18%. De investeringen voor optie 4. zijn
geraamd op 1.6 miljoen euro.
De 140- en 240 liter minicontainers die in het kader van 'Goed Scheiden Loont' in 2013 zijn
geproduceerd en geleverd zullen na inname zoveel mogelijk worden hergebruikt. Afgeschreven
minicontainers worden opnieuw als grondstof gebruikt voor de productie van nieuwe mini containers.
Daarmee wordt invulling gegeven aan het regionale grondstoffenbeleid.
Toets vakberaad
Het vakberaad heeft de voorkeur uitgesproken voor het duurzaam gebruik van de bestaande
inzamelmiddelen.

Beoogd effect
Het duurzaam inzetten van bestaande inzamelmiddelen als nieuwe inzamelmiddelen of als grondstof
voor nieuw te produceren inzamelmiddelen.
Argumenten
1.1. Door duurzamer gebruik van de inzamelmiddelen wordt gehoor gegeven aan de wens van de
gemeenten.
Uit maatschappelijk oogpunt wordt verlangd dat Avri op een maatschappelijk verantwoorde wijze
omgaat met haar materiaal en invulling geeft aan de circulaire economie.
1.2. Een aantal restafval containers kunnen opnieuw worden ingezet.
Nieuw geïnvesteerde containers vanaf 2013 kunnen opnieuw als afvalcontainers worden ingezet.
1.3. Optie 4 levert een besparing op van ca. 1.2 miljoen euro aan investeringen t.o.v. het AB voorstel
van 16 november.
Door dit argument zullen de kapitaalslasten ca. € 150.000 lager uitvallen dan begroot.
3.1. Alle huishoudens krijgen de gelegenheid de huidige restafvalcontainers om te ruilen.
Ook de huishoudens die gebruik maken van een 240 liter restafval container kunnen deze in een later
stadium omruilen voor een 140 liter PD container. In 2019 zullen hier voor de inwoner(s) geen extra
kosten aan verbonden zijn.
Kanttekeningen
Er zijn geen kanttekeningen
Communicatie
Gedegen communicatie zal volgen op basis van het AB besluit. In algemene zin is er voor de
invoering van het regionale grondstoffenbeleid een uitgebreid communicatieplan opgesteld.
Financiën
Optie 4 leidt tot een verlaging van de kapitaallasten vanaf 2019 van € 350.000 naar € 190.000. Dit
voordeel is niet voorzien in de begroting 2019 van het programma Basispakket en zal worden
meegenomen in de bestuursrapportage 2019.
Uitvoering
In overleg met de gegunde distributeur van containers zal een distributie- en wisselplan worden
voorbereid.
Bijlagen
Overzicht van de opties

