
   
 

  
   

 

Aan : Algemeen Bestuur GR Avri 
Vergadering : 13 april 2017 
Agendapunt : 7, ter besluitvorming 
Van : DB Avri 
Onderwerp : Inzameling kunststof verpakkingen en 

drankenkartons in Tiel 

 

 
Voorstel 
 
1. De huidige openbare

1
 brengcontainers voor kunststof verpakkingen en drankenkartons  in de kern

2
 

Tiel te verwijderen.   
 
2. In plaats daarvan wekelijks huis-aan-huisinzameling van kunststof verpakkingen en 
drankenkartons met  plastic zakken bij de hoogbouw in de kern Tiel.  
 

 
Inleiding 
In 2009 heeft het Algemeen Bestuur besloten  te starten met de huis- aan- huisinzameling van  
kunststof verpakkingsafval bij de huishoudens in de tien gemeenten. Gelijktijdig met de huis- aan- 
huis- inzameling zijn, als proef, in de kern Tiel op 8 locaties 10 bovengrondse brengcontainers voor 
het verpakkingsafval geplaatst. 
Inwoners van Tiel hebben dus zowel de mogelijkheid om zakken met verpakkingsafval naar de 
brengcontainers te brengen als aan de straat aan te bieden voor de 2-wekelijkse huis-aan-huis-
inzameling. 
 
In 2010 is de inzameling van het verpakkingsafval geëvalueerd. De resultaten waren positief. Er 
wordt in het evaluatierapport geadviseerd de brengcontainers in de kern Tiel voorlopig te handhaven. 
Aangezien er inmiddels ruim 6 jaar gebruik wordt gemaakt van de brengcontainers is van een proef 
geen sprake meer.  
 
Effect van Goed Scheiden Loont: betalen per aanbieding van restafval. 
In 2014 is gestart met de invoering van Goed Scheiden Loont (GSL), het systeem waarbij de 
variabele afvalstoffenheffing voor inwoners afhankelijk is van het aantal keer dat zij restafval 
aanbieden. De hoeveelheid kunststof verpakkingsafval is door de invoering van GSL sterk gestegen 
tot  ca. 18 kg. per inwoner per jaar: Inwoners worden door het systeem immers geprikkeld hun afval 
goed te scheiden. 
 
Het systeem heeft echter ook ongewenste neveneffecten: er zijn inwoners die manieren zoeken om 
zich gratis van hun restafval te ontdoen. Daar lenen openbare brengcontainers zich, gezien de 
relatieve anonimiteit van het ontdoen van afval, goed voor. Uit de resultaten van de sorteeranalyse 
van de openbare brengcontainers voor verpakkingsafval in de kern Tiel die in juli 2015 is uitgevoerd, 
blijkt dat het verpakkingsafval in deze brengcontainers sterk  is vervuild met restafval. 
 
Ook nam na invoering van GSL het aantal bijplaatsingen bij deze openbare brengcontainers toe. De 
brengcontainers staan voornamelijk bij winkelcentra waardoor bewoners van zowel buiten als binnen 
de kern Tiel hun zakken met verpakkingen of ander afval in of bij de voorzieningen deponeren.  
Avri verwijdert op dit moment  dagelijks het afval bij de brengcontainers.  
 
 
Beoogd effect 
Het beperken van bijplaatsingen bij openbare brengvoorzieningen voor plastic en het verbeteren van 
de kwaliteit van het ingezamelde verpakkingsafval in de kern Tiel. 
 
 
 
 

                                                      
1
 Openbaar: er is geen afvalpas op naam voor nodig om afval in deze containers te werpen 

2
 Gemeente Tiel bestaat uit de kernen Kapel-Avezaath, Tiel, Wadenoijen en Zennewijnen 



Argumenten 
1.1. Het kunststof verpakkingsafval uit de huidige brengcontainers voldoet niet aan de in de 
Raamovereenkomst

3
 vereiste 75% zuiverheid.   

1. Hierdoor vindt mogelijke afkeur van gescheiden ingezameld kunststof verpakkingsafval bij de 
verwerker plaats, met als gevolg dat de afvalstroom als restafval moet worden afgevoerd. 
2. Afkeur van de ingezamelde verpakkingen leidt tot het mislopen van de vergoeding die gemeenten 
ontvangen voor het inzamelen, sorteren en verwerken van kunststof verpakkingen. 
 
1.2.  Door de huidige openbare brengcontainers te verwijderen kunnen inwoners er ook geen afval 
meer bijzettenDe plaats van de openbare, bovengrondse brengcontainers blijkt zich te lenen voor het  
aanbieden van afval naastof in de directe omgeving van de container.  
 
2.1. Door de wekelijkse huis-aan-huisinzameling wordt de kwaliteit van de grondstofstroom beter 
bewaakt. 
Door middel van controle door de beladers wordt een zo zuiver mogelijke kwaliteit van het 
ingezamelde verpakkingsmateriaal bereikt. Daarnaast wordt voor de eerste 3 maanden extra 
handhaving ingezet. 
 
2.2. Wekelijkse huis-aan-huisinzameling staat toekomstig beleid niet in de weg 

Er worden geen investeringen gedaan die bij aanvoering van nieuw beleid als desinvestering 
aangemerkt kunnen worden. 
 
2.3. Wekelijkse inzameling is duurzamer en geeft minder verkeersoverlast dan de huidige situatie 
Bij een wekelijkse inzameling van zakken met verpakkingsafval in de straten, worden aanzienlijk 
minder voertuigbewegingen gemaakt door de inzamelwagen dan in de huidige situatie het geval is.  
In de huidige situatie worden naast de 2-wekelijkse inzameling van de zakken, 6 dagen in de week de 
openbare brengcontainers voor verpakkingsmateriaal leeggemaakt en wordt bijgeplaatst afval 
opgeruimd.  Door het verwijderen van de brengvoorzieningen vervallen de dagelijkse ledigingen / 
opruimrondes bij de brengcontainers. 
 
 
Kanttekening 
2.1.Huis-aan-huisinzameling geeft geen garantie op beëindiging van bijplaatsingen bij andere 
brengvoorzieningen 
Een wekelijkse huis-aan-huisinzameling kan niet verhinderen dat inwoners afval bij andere 
brengvoorzieningen plaatsen. 
 
2.2. Mogelijk vroegtijdig aanbieden van plastic zakken.  
Inwoners kunnen de plastic zakken wekelijks te vroeg aan de straat zetten.  
 
Communicatie 
Na instemming met dit voorstel door het Algemeen Bestuur zal Avri de veranderingen intensief 
richting de inwoners van gemeente Tiel en bezoekers van de winkelcentra communiceren. 
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 Raamovereenkomst tussen I&M, verpakkende bedrijfsleven en de VNG 2013 - 2022  



³ Bij sterke vervuiling van het plastic verpakkingsafval wordt in de overslaghal een grove sortering uitgevoerd.  
 

 

Financiën 
 

            

    Huidige situatie nieuwe situatie   

    6 keer per week 2-wekelijks wekelijks   

    inzamelen bij de huis-aan-huis huis-aan-huis   

    brengcontainers inzameling met inzameling met   

  Inzamelwijze   plastic zakken plastic zakken   

  2-wekelijks    €               39.758,94  
 

  

  6 dagen per week  €               99.008,00    
 

  

  1 keer per week      €             116.045,28    

  vervroegde afschrijving      €               11.000,00    

  extra handhaving      €                 9.436,70    

  kapitaallasten p/j  €                 2.530,00   €                              -     €                              -      

  subtotaal  €             101.538,00   €               39.758,94   €             136.481,98    

  13,5% t.b.v. compensatiefonds  €               13.707,63   €                 5.367,46   €               18.425,07    

  totale kosten  €             127.695,63   €               45.126,40   €             154.907,05    

  totale kosten huidige situatie    €             172.822,03  
 

  

  kosten per huishouden    €                         1,96   €                         1,76    

  besparing op de ASH      €                        -0,20    

        
 

  

            

 
 

Uitvoering 
Na instemming met dit voorstel door het Algemeen Bestuur zal Avri in nauwe samenwerking met de 
gemeente Tiel een uitvoeringsplan opstellen. 
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