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Inmiddels is in enkele ambtelijke bijeenkomsten het contract verder uitgewerkt. Deze
contractuitwerking
is bijgevoegd. Voorgesteld wordt om akkoord te gaan met de
ondertekening t.z.t. door de directeur van de sector Ruimte. Opgemerkt wordt dat de
feitelijke dienstverlening op 1 januari a.s. operationeel wordt zoals overeengekomen,
maar
dat (om praktische redenen) de formele ondertekening ook na de jaarwisseling zijn beslag
kan krijgen. Bij deze stukken is een model bijgevoegd. Het te ondertekenen, op naam
gestelde contract zal z.s.m. door KHG aan de gemeente worden aangeboden.
Het contract gaat in op 1 januari 2015 en heeft een looptijd van 2 jaar met mogelijkheid
tot verlenging van respectievelijk
2, 3 en 2 jaar. De totale looptijd zou daardoor minimaal
2 en maximaal 9 jaar kunnen gaan bedragen. De verlengingsperioden
zijn zo gekozen dat
die gelijklopen met de verlengingsperioden van het contract verwerken restafval en gft.
Aldus wordt bestuurlijke drukte rondom het thema afval zo veel mogelijk vermeden.
Verder is het zo dat voor Weert (en Nederweert) het aanleveradres voor de ingezamelde
verpakkingen niet verandert. Dat blijft Van Gansewinkel in Weert.

Weert dient KHG per ton uitgesorteerd
verpakkingsmateriaal
E 130,89 te vergoeden. Dat
tarief kan worden betaald uit de vergoeding die Weert kan declareren bij het Afvalfonds
Verpakkingen. Daartoe worden de uitgesorteerde
en gecertificeerde
tonnen
verpakkingsmateriaal
door KHG aan Weert gerapporteerd
waarna de gemeente deze kan
declareren in het vergoedingensysteem
van het Afvalfonds (de zgn. WasteToo|). Per ton
ontvangt Weert uit het Afvalfonds E 817,-. Na aftrek van het te betalen bedrag (voor
overslag, transport en sortering) aan KHG, resteert er voor de gemeente dus 6 686,11 per
uitgesorteerde, dus van vervuiling ontdane, ton. Tot 2014 gold nog een vergoeding van 6
430,- per ingezamelde ton. Dat bedrag is evenwel inclusief vervuiling (van gemiddeld
25%). Vergelijkbaar gemaakt blijft er dus voor de gemeente vanaf 2015 75% x 6 686,- =
E 514,50 ton over voor haar inzamelprestatie. Dat is dus E 85,- meer dan de E 430,- in
2014. Een uitstekend aanbestedingsresultaat dus. Zeker gelet op de landelijk
veronderstelde daling van de inzamelvergoedingen. Die inzamelvergoedingen zullen de
komende jaren overigens wel degelijk teruglopen (ongeveer 6 100,- per ton uitgesorteerd
in vier jaar tijd). Maar voorlopig gaat Weert er niet op achteruit ten opzichte van 2014.
Wel noopt de teruggang in vergoedingen tot voorzichtigheid in het doen van extra
investeringen. Maar gelet op het door Weert gehanteerde beleid om extra
inzamelresultaten ook te bereiken via nascheiding worden die risico's ondervangen.
1.2 Samenhang met nascheiding
Weert zamelt verpakkingsmateriaal
niet alleen in via de brengcontainers maar ook via
nascheiding. Voor dat laatste heeft Weert een contract met Attero. Voordeel van
nascheiding is het realiseren van afvalscheiding zonder dat de gemeente risico loopt met
extra investeringen in de inzamelinfrastructuur. Bovendien sluit nascheiding aan bij het
gegeven dat in de hele afvalketen toch al heel veel machinale handelingen met afval
noodzakelijk zijn. Dat geldt dus zowel voor brongescheiden als voor nagescheiden
materiaal. Het totale scheidingsresultaat
in een keten wordt pas aan het eind van de keten
gemeten en niet aan de bron.
Hoewel Weert al in 2008 samen met een groot aantal andere Limburgse gemeenten een
nascheidingscontract met Essent Milieu (de voorganger van Attero) heeft getekend, is het
contract m.i.v. 1-1-2014 vernieuwd en is de nascheiding feitelijk pas gaan lopen vanaf
maart van dit jaar (met het certificeren van de installatie in Wijster). Jaartotalen zijn dus
nog niet beschikbaar maar uit de cijfers vanaf maart is het volgende af te leiden.
Per Weertenaar wordt per jaar ongeveer 19 kg kunststofverpakkingsmateriaal
ingezameld.
Daarvan komt ongeveer 4 kg op conto van de inzameling via de brengcontainers en
ongeveer 15 kg op conto van nagescheiden kunststofverpakkingen.
Daarmee ligt Weert
boven het landelijk gemiddelde. De door het afvalfonds uit te keren vergoedingen gaan
overigens over de uitgesorteerde, van vervuiling ontdane kilo's. Dat aantal is dus kleiner
dan de hoeveelheid ingezamelde kilo's.
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de uitvoering van de aanbesteding is door staatssecretaris Mansveld aangekondigd
dat landelijk ook de gescheiden inzameling van drankenkartons zal worden ingevoerd met
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Tegenover

deze inkomsten staat een nagenoeg volledig afgeschreven
inzamelinfrastructuur waar behoudens onderhoud niet veel kosten aan verbonden zijn. De
te maken inzamelkosten houden nagenoeg geheel verband met het ledigen van de
verzamelcontainers (12 containers drie maal per week en de overige 22 containers twee
maal per week). Het totaal van de kosten voor de inzameling van kunststof in 2014
bedroeg šI123.000,- (grootboeknr.
7210102). Naar verwachting zullen die door toevoeging
van blik en drankenkartons niet erg veel toenemen. In tegendeel. Er is in potentie nog een
kostenbesparing mogelijk door optimalisatie van de ledigings-routering. Al met al is een
nagenoeg kostendekkende inzameling mogelijk. De extra opgaven op het gebied van
afvalscheiding worden zoveel mogelijk middels nascheiding nagestreefd. Nascheiding leidt
tot hogere afvalscheiding zonder dat risicovolle investeringen in de inzamelinfrastructuur
gedaan hoeven te worden.
Na 2015 dalen de vergoedingen per ton overigens.
Alle vergoedingen en kosten inzake de inzameling van drankenkartons en metalen
verpakkingen in combinatie met bestaande kunststo¿nzameling zijn opgenomen in de
gesloten financiering van de Afvalstoffenheffing. Deze hebben géén budgetaire financiële
consequentie
voor de algemene dienst.

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE
De beheerder milieustraat en afvalinzameling, de heer A. Koppen werkt samen met de
afdeling communicatie de uitbreiding van de kunststofinzameling
met drankenkartons en
blik uit. De planning is om op 1 april 2015 met deze gecombineerde
inzameling te
beginnen.
Voor wie is dit advies van belang?:
~2› Inwoners van Weert
Nadere speci¿catie: burgers van Weert via afdeling communicatie op de hoogte brengen
van de mogelijkheid om voortaan drankenkartons en blik in te zamelen te samen met
ku nststofverpa kkingen
Geadviseerd wordt de volgendeïwmunicïe-instrumenten
›:~ Informatiebijeenkomst Commissie
~:›Gemeentewijzer
~:›Gemeentelijke website
Nadere speci¿catie:
G_eadLisceei:l wordt de vcßgnde
~2~Overig

te gebruiken:

paiicipatie-instrumenten

te gebruiken:

OVERLEG GEVOERD MET
Intern:
Dhr. A. Koppen (operationeel
ruimte)

manager af\/alzaken),

dhr. H. Driessens (control

sector

Extern:
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