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1 Inleiding 
De gemeenteraad heeft in 2015 het grondstoffenplan 2015-2019 vastgesteld. Doel van het 

grondstoffenplan was om zoveel mogelijk afval in te zetten als grondstof. 

In dit rapport worden de behaalde resultaten getoond en tevens wordt het grondstoffenplan 

per maatregel geëvalueerd. 

1.1 Doelstelling grondstoffenplan 

1.1.1 Milieudoelstelling 
Het doel was een verhoging van het afvalscheidingspercentage van 56% in 2015 naar minimaal 

70% in 2019. 

De landelijke doelstelling is 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020. Dat leek tijdens het 

opstellen van het grondstoffenplan al niet haalbaar. 

1.1.2 Kostendoelstelling 
Geen kostenverhoging als gevolg van nieuw beleid. 

1.1.3 Dienstverleningsdoelstelling 
Meer service voor inzameling van grondstoffen. 

1.2 Resultaten 

1.2.1 Milieudoelstelling 
We verwachten in 2019 een afvalscheidingspercentage van 67% te halen. Nog niet alle cijfers 

zijn binnen.  

In 2015 was dit nog 56%. Daarmee hebben we de doelstelling van het grondstoffenplan bijna 

gehaald. 
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Daarnaast verwachten we dat in 2019 per inwoner 190 kg restafval wordt geproduceerd. In 

2016 was dit nog 256 kg. De landelijke doelstelling halen we nog niet, maar dat was ook niet 

de verwachting. 

 

 
 

Sorteeranalyses 

De verbetering van de afvalscheiding is ook terug te zien in twee sorteeranalyses die we in 

2016 en 2018 hebben gedaan. Deze hebben we vergeleken met de laatste sorteeranalyse voor 

de planperiode in 2014. 

Tijdens een sorteeranalyse wordt de samenstelling van het restafval van onze inwoners 

onderzocht. Op deze manier krijgen we inzicht in de hoeveelheid grondstoffen, die zich nog in 

het restafval bevinden.  

We zien in onderstaande grafiek dat het percentage “echt” restafval in het restafval gestaag 

toeneemt en het percentage grondstoffen gestaag afneemt. Dit wijst op een verbetering van de 

afvalscheiding. 
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1.2.2 Kostendoelstelling 
Deze doelstelling is gehaald. Als gevolg van het grondstoffenplan is de afvalstoffenheffing zelfs 

gedaald t.o.v. 2016. In 2019 was er wel weer een lichte stijging van de afvalstoffenheffing. Dit 

kwam met name door stijging van verwerkingskosten van een aantal grondstoffen. 

 

 
 

1.2.3 servicedoelstelling 
De doelstelling om de service voor grondstoffen te verhogen is gehaald. We hebben bij alle 

laagbouwhuishoudens PBD-containers en in een groot aantal appartementencomplexen PBD-

verzamelcontainers uitgezet. 

Uit het bewonersonderzoek dat we medio 2017 hebben gehouden bleek dat gemiddeld 78% 

van de respondenten tevreden tot zeer tevreden is met de manier van inzamelen en de 

geboden service. 

 

Naar aanleiding van het bewonersonderzoek waren we voornemens in 2018 nog een beperkte 

steekproef te houden onder bewoners die minder tevreden waren. Dit hebben we uit 

kostenoverwegingen niet gedaan. Ook omdat we geen verdere signalen kregen dat inwoners 

niet tevreden waren.  
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2 Maatregelen 

Maatregel 1 Restafval 1x per vier weken inzamelen plus een extra container voor PBD 

Inhoud maatregel 

De inzamelfrequentie van restafval is verlaagd van 1x per 2 weken naar 1x per 4 weken.  

Daarnaast kregen alle laagbouwhuishoudens een container voor de inzameling van plastic, blik 

en drinkpakken (PBD).  

PBD wordt net als restafval 1x per 4 weken ingezameld. De inzamelfrequentie van GFT en 

papier is ongewijzigd gebleven. 

Doel van deze maatregel is om de afvalscheiding te bevorderen. 

 

Stand van zaken 

Deze maatregel is in 2016 bij alle laagbouwhuishoudens ingevoerd. 

 

In de meeste wijken gaat de afvalscheiding goed.  

In een aantal wijken en buurten treffen we in de PBD vervuiling aan. We zetten in deze wijken 

onze afvalcoaches in. Zij gaan bij inwoners langs om voorlichting te geven over de 

afvalscheiding. 

 

De eerste paar jaar waren er veel meldingen over te weinig ophalen van restafval. Deze 

meldingen kwamen met name in de zomer, als het warm is en mensen last hadden van stank en 

maden. We gaven en geven daarom tips over het bestrijden en voorkomen van maden en 

stank.  

 

Aanbeveling 

We hebben naar aanleiding van deze maatregel geen aanbevelingen. Voortzetting van deze 

maatregel is afhankelijk van de keuzes in het nieuwe grondstoffenplan. 

Maatregel 2, Keuze voor een kleinere container of delen van een container. 

Inhoud maatregel 

Huishoudens hebben voor restafval, papier en PBD standaard 240l. containers  

Huishoudens mogen via deze maatregel eens per jaar kiezen voor een kleinere 140l. container. 

Daarnaast mogen huishoudens een container delen. 

Hierdoor nemen de containers minder ruimte in. 

 

Stand van zaken 

Ongeveer 200 huishoudens delen nu een container en ongeveer 3000 huishoudens hebben de 

afgelopen vier jaar een PBD-, papier- of restafvalcontainer omgeruild voor een kleinere 

container.  

Daarvan hebben 1300 huishoudens hun grote restafvalcontainer omgeruild voor een kleinere, 

wat gunstig is voor de afvalscheiding. 
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Aanbeveling 

Deze mogelijkheid handhaven, maar wel de standaardset als volgt aanpassen: 

 

Container Volume huidige situatie Volume nieuwe situatie 

PBD 240l. 240l. 

Restafval 240l. 140l. 

GFT 140l. 240l. 

Papier 240l. 240l. 

 

Maatregel 3 Monitoren frequentie ophalen PBD 

Inhoud maatregel 

Gedurende een jaar monitoren of de frequentie van 1x per 4 weken PBD ophalen voldoet. 

 

Stand van zaken 

We hebben in 2016 gemonitord of een frequentie van eens per 4 weken PBD inzamelen 

voldoende is: 

Criteria hiervoor waren: 

 het aantal meldingen 

 openstaande bakken 

 

In 2016 waren er ca 50 officiële meldingen over de frequentie van PBD inzamelen. Dat achten 

we voor een heel jaar niet veel. 

Daarnaast is onderzocht of er veel containers voor PBD open staan tijdens de inzameling. 

Vanaf het begin staat gemiddeld 1 op de 5 bakken min of meer open. 

Vanwege de openstaande bakken en gemaakte opmerkingen in het bewonersonderzoek kregen 

we de indruk dat voor met name grotere gezinnen een inzamelfrequentie van eens per vier 

weken ophalen aan de lage kant is.  

 

We hebben desondanks besloten om de frequentie van de PBD inzameling niet te wijzigen 

vanwege de volgende redenen: 

 Met name grotere gezinnen kunnen niet uit met een PBD-container. We vonden het te 

kostbaar om alleen voor deze gezinnen de inzamelfrequentie te verhogen. Deze gezinnen 

mogen hun PBD, net als iedereen gratis naar het brengpunt brengen. 

 Het nadeel van vaker PBD ophalen is dat er meer ruimte ontstaat in de PBD-container 

waardoor er meer kans is op vervuiling vanuit het restafval. 

 

We hebben mede naar aanleiding hiervan wel twee extra afvalcoaches aangesteld, die uitleg 

geven over wat er wel en niet in PBD thuishoort. Door een beter begrip over PBD komen 

deze inwoners vaak wel beter uit met een frequentie van eens per 4 weken. 

Maatregel 4: huishoudens met specifieke probleemsituaties  

Inhoud maatregel 

Voor inwoners met veel luierafval, incontinentiemateriaal en/of medicinaal afval is er een 

bijzondere regeling.  

 Mensen met kinderen in de luiers krijgen een pasje voor een ondergrondse container.  
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 Bij mensen met incontinentiemateriaal en/of medicinaal afval komt Buha het restafval eens 

per 2 weken ophalen, i.p.v. eens per 4 weken. Ook kunnen deze mensen een extra 

container voor restafval krijgen. 

 

Stand van zaken 

Op dit moment hebben 168 huishoudens een pasje voor een ondergrondse container voor 

hun luiers, maken 50 huishoudens gebruik van de extra lediging van hun restafvalcontainer en 

hebben 5 huishoudens een extra restafvalcontainer. 

 

In het bewonersonderzoek werden veel opmerkingen gemaakt door inwoners met kinderen in 

de luiers. Zij ervaren, ondanks onze bijzondere regeling, overlast doordat het restafval minder 

vaak wordt opgehaald. 

Naar aanleiding hiervan hebben we een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheid om 

luiers apart in te zamelen en te laten verwerken bij de ARN. De businesscase ziet er gunstig 

uit. 

Er is recent een nieuwe luierverwerkingsinstallatie gebouwd bij de ARN in Weurt.  

De verwerkingsinstallatie kan nog niet worden opgeschaald. Er zijn nog een aantal technische 

problemen. Daarom hebben we ervoor gekozen om de ontwikkelingen rondom de ARN af te 

wachten en een voorstel voor de luierinzameling op te nemen in het nieuwe grondstoffenplan. 

De ARN is een afvalverwerkingsbedrijf, waar ook het GFT van de gemeente Doetinchem 

wordt verwerkt. 

 

Aanbeveling 

Aparte inzameling en verwerking van luiers opnemen in het nieuwe grondstoffenplan 

Maatregel 5 Aangepast beleid voor kleine bejaardenwoningen en hoogbouw 

Inhoud maatregel 

In geval van kleinschalige hoogbouw, beneden appartementen en (bejaarden)woningen met 

zeer kleine tuinen zoeken we in overleg met de bewoners naar maatoplossingen. Verschillende 

opmaatoplossingen zijn mogelijk zoals bijvoorbeeld:  

 Een (gezamenlijke) container voor PBD, GFT en/of papier 

 De papiercontainer inleveren en vervolgens gebruik maken van een reeds aanwezige 

ondergrondse papiercontainer in de omgeving. De papiercontainer is op vrijwillige basis. 

 

Stand van zaken 

Ongeveer 200 inwoners van kleinere laagbouwhuishoudens hebben hun container voor PBD 

gedeeld met buren. Inwoners hebben niet of nauwelijks hun papiercontainer ingeleverd. 

 

Aanbeveling 

Deze maatregel blijven promoten en continueren in het nieuwe grondstoffenplan 

Maatregel 6: keukenemmers  

Inhoud maatregel 

Om de afvalscheiding makkelijker te maken hebben we een standaardkeukenemmer voor GFT, 

papier en PBD beschikbaar gesteld. De eigen bijdrage van de inwoner was 50% van de kosten. 

We gingen uit van 500 aanvragen. Voor deze maatregel gold: OP=OP. 
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Stand van zaken 

Binnen twee weken tijd waren alle keukenemmers verkocht. 

 

Aanbeveling 

Een soortgelijke maatregel opnemen in het nieuwe grondstoffenplan 

Maatregel 7 Voorlichting en begeleiding 

Inhoud maatregel 

Bewoners uitgebreid voorlichten over het nieuwe grondstoffenplan. In eerste instantie vooral 

over het nut en de noodzaak van de extra container voor PBD: het stimuleren van 

afvalscheiding en hergebruik van grondstoffen. 

Daarnaast aandacht besteden aan afvalpreventie. 

 

Stand van zaken 

Begin 2016 hebben alle huishoudens een brief gehad met daarin uitleg over de nieuwe manier 

van inzamelen. Met als bijlage een “wat hoort waar”-lijst. 

We hebben een website “samenvanafvalnaargrondstof” met bijbehorend logo opgezet. Ook is 

er een aansprekend introductiefilmpje gemaakt. Daarnaast hebben we de afgelopen jaren veel 

artikelen en specials op de gemeentepagina en social media geplaatst over de nieuwe manier 

van afval inzamelen en het nut ervan. 

In 2019 hebben we een campagne gevoerd met een nieuw logo namelijk: “u sorteert, wij 

recyclen”. Uit landelijk onderzoek blijkt namelijk dat de term grondstof voor veel mensen 

onduidelijk is. 

Onderdelen van de campagne uit 2019 waren o.a. het organiseren van een modeshow voor 

gerecyclede kleding in het centrum van Doetinchem en het promoten van een grotere GFT-

container tijdens de jaarlijkse compostactie. Uit alle sorteeranalyses blijkt namelijk dat het 

restafval nog steeds voor ca 40% uit GFT bestaat. Ofschoon dit  vergelijkbaar is met andere 

gemeentes van onze stedelijkheidsklasse, hebben we naar aanleiding hiervan in onze 

communicatie extra aandacht besteed aan de inzameling van GFT. 

 

We zouden naar aanleiding van het bewonersonderzoek een 100-100-100-campagne voeren.  

Dit is een campagne waarbij 100 huishoudens 100 dagen, 100% afvalvrij leven. De campagne 

toont aan dat afval scheiden niet moeilijk en zelfs leuk is om te doen. 

Inmiddels is echter uit landelijke onderzoek gebleken dat een dergelijke campagne geen invloed 

heeft op het scheidingsgdrag. De 100-100-100-campagne heeft alleen een gering effect op 

inwoners die het toch al goed doen. 

We hebben deze campagne daarom niet uitgevoerd. 

 

Aanbeveling: 

Communicatie is een belangrijke pijler van het grondstoffenplan.  

Aanbeveling is om in het nieuwe grondstoffenplan een communicatieplan op te nemen. 
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Maatregel 8 Proef met apart brengpunt voor tuinafval in Gaanderen  

Inhoud maatregel 

In Gaanderen een proef doen met een extra brengpunt voor tuinafval. Als de proef slaagt komt 

er ook elders een brengpunt voor tuinafval. 

 

Stand van zaken 

De vergunning voor het brengpunt is verleend. Het brengpunt wordt in maart 2020 geopend. 

 

Aanbeveling 

Een extra brengpunt in Wehl realiseren afhankelijk van het resultaat van de proef. 

Maatregel 9: Beproeven verhogen inzamelfrequentie GFT tijdens de snoeimaanden  

Inhoud maatregel 

Het vaker ophalen van GFT tijdens de zomermaanden. GFT wordt namelijk vaak niet apart 

gehouden vanwege de overlast (stank, ongedierte) die dat teweeg brengt. Door tijdens de 

warme (snoei)maanden van het jaar het GFT wekelijks in te zamelen in plaats van 

tweewekelijks zou aan dit probleem tegemoet kunnen worden gekomen. ’s Winters gaan we 

dan minder vaak ophalen.  

Omdat dit een kostbare maatregel is, zouden we deze maatregel af laten hangen van de 

tussenevaluatie in 2017. Als uit de tussenevaluatie bleek dat er nog steeds teveel GFT in het 

restafval zouden we deze maatregel doorvoeren, anders niet. 

 

Stand van zaken 

Ondanks het feit dat restafval nog steeds veel GFT bevat hebben we de inzamelfrequentie niet 

verhoogd. Uit landelijk onderzoek is inmiddels namelijk gebleken dat verhoging van de 

inzamelfrequentie nagenoeg geen invloed heeft op de inzamelresultaten voor GFT. 

Bovendien bleek uit het bewonersonderzoek dat 80% tevreden tot zeer tevreden is over de 

inzameling van GFT. 

 

Aanbeveling 

De inzamelfrequentie van GFT niet veranderen. 

Maatregel 10: een groter formaat GFT-container beschikbaar stellen  

Inhoud maatregel 

Begin 2016 hadden alle laagbouwhuishoudens voor GFT 140l. containers. Via deze maatregel 

kunnen inwoners eens per jaar voor een groter formaat container kiezen.  

 

Stand van zaken 

Ca 8000 huishoudens hebben gekozen voor een groot formaat (240l.) container voor GFT. 

 

Aanbeveling 

Deze mogelijkheid handhaven en de standaardset aanpassen aan een groot formaat GFT-

container. Daarnaast deze mogelijkheid blijven promoten tijdens de jaarlijkse compostactie. 
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Maatregel 11: handhaving- en controleacties  

Inhoud maatregel 

In buurten en wijken van Doetinchem waar weinig containers voor GFT worden aangeboden, 

een aantal handhaving- en controleacties uitvoeren, die bij succes periodiek worden herhaald. 

 

Stand van zaken 

We hebben gedurende de planperiode drie afvalcoaches aangesteld, waarbij we zijn begonnen 

met één afvalcoach. Deze afvalcoaches informeren en stimuleren inwoners over afvalscheiding. 

Dit werkt beter dan direct handhaven op afvalscheiding. Alleen in uiterste gevallen worden 

handhavers ingezet. 

Deze handhavers hebben zich voor een groot deel zelf terugverdiend, doordat afkeur van met 

name PBD-vrachten wordt vermeden. 

We hebben de afvalcoaches in een aantal wijken ingezet om o.a. voorlichting te geven over 

GFT en PBD. Dit heeft bijgedragen aan een verbetering van de PBD en GFT-inzameling. 

Ook geven onze afvalcoaches voorlichting bij ondergrondse containers bij hoogbouw, omdat 

daar vaak bijplaatsingen zijn. 

Daarnaast zijn een aantal gerichte handhavingsacties uitgevoerd op het verkeerd aanbieden van 

met name PBD en bijplaatsingen. 

 

Aanbeveling 

De samenwerking tussen afvalcoaches en handhavers continueren. 

Via het nieuwe grondstoffenplan het aantal afvalcoaches uitbreiden. 

Maatregel 12 Promoten van de GFT-inzameling bij beneden appartementen 

Inhoud maatregel 

Bij de meeste hoogbouw in Doetinchem wordt op dit moment geen GFT meer gescheiden 

ingezameld. De verzamelcontainers waarmee het GFT werd ingezameld leverde te veel 

vervuiling op. 

Inwoners van beneden appartementen hebben vaak wel ruimte voor een container. Door deze 

woningen de mogelijkheid te bieden weer GFT apart aan te bieden, kan de GFT-respons 

worden verhoogd. Voorwaarde is wel dat de container in een bestaande GFT-route wordt 

aangeboden. 

 

Stand van zaken 

Er zijn ca. 100 adressen geselecteerd, die voor deze maatregel in aanmerking komen. 

Onze afvalcoaches hebben deze adressen bezocht en gevraagd of er interesse was voor een 

container. Daarbij is niet alleen gevraagd naar interesse voor een GFT-container, maar ook 

voor een PBD of papiercontainer. 

Naar aanleiding van deze actie hebben ca 20 huishoudens zich aangemeld voor een extra 

container voor GFT, PBD en/of papier. 

Inmiddels zijn er veel landelijke voorbeelden, waarbij GFT toch weer wordt 

ingezameld bij hoogbouw en dan niet alleen bij beneden appartementen. Het gaat 

dan voornamelijk om etensresten. 

 

Aanbevelingen 

 GFT-inzameling bij beneden appartementen blijven promoten 

 Een pilot doen met het inzamelen van etensresten bij hoogbouw.  
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Maatregel 13 extra ondergrondse papiercontainers 

Inhoud maatregel 

20 extra ondergrondse papiercontainers in buurten met (bejaarden)woningen met kleine 

tuinen en hoogbouw. Dit heeft twee doelen:  

 Inwoners van hoogbouw kunnen gemakkelijker hun papier scheiden.  

 Voor mensen met kleine tuinen wordt het makkelijker de container voor papier in te 

ruilen voor een container voor PBD. Deze inwoners krijgen wellicht anders een 

ruimteprobleem door de extra container voor PBD.  

 

Stand van zaken 

We hebben geïnventariseerd waar de ondergrondse papiercontainers zich nu bevinden en 

waar nieuwe containers worden geplaatst. 

Deze maatregel wordt begin 2020 afgerond.  

 

Aanbeveling 

n.v.t. 

Maatregel 14: promoten van de papierinzameling bij hoogbouw  

Inhoud maatregel 

a) Bij hoogbouwappartementen waar inpandige containerruimtes zijn, staan naast de 

verzamelcontainers voor restafval ook verzamelcontainers voor papier, maar nog niet bij 

allemaal. We willen circa 50 extra verzamelcontainers voor papier gaan uitzetten.  

b) Op basis van vrijwilligheid een extra papiercontainer aanbieden bij beneden 

appartementen, die daar ruimte voor hebben.  

 

Stand van zaken 

a) Er zijn ca 25 extra verzamelcontainers voor papier bijgeplaatst in hoogbouw. Niet overal 

was voldoende ruimte. 

b) Naar aanleiding van deze actie hebben ca 20 huishoudens zich aangemeld voor een extra 

container voor GFT, PBD en of papier. 

Maatregel 15: Extra zorg voor schone, toegankelijke glascontainers bij winkelcentra  

Inhoud maatregel 

De aantrekkelijkheid van de glascontainers (geen afval naast de containers, geen graffiti en 

affiches op de bakken) blijkt bepalend te zijn voor de mate waarin de glascontainers gebruikt 

worden, en bewoners glas apart houden. Aan beide aspecten wordt in Doetinchem redelijk 

goed voldaan, maar behoeft nog wel verbetering. 

 

Stand van zaken 

Alle containerparkjes bij winkelcentra zijn geschilderd, schoongemaakt en voorzien van de 

nieuwe landelijke logo’s. Daarbij zijn niet alleen de ondergrondse glascontainers, maar ook de 

textiel- en papiercontainers aangepakt. 
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Aanbevelingen 

 Blijvend aandacht besteden aan de aantrekkelijkheid van ondergrondse containers.  

 ondergrondse containers door inwoners laten adopteren. 

Maatregel 16: Meer inzicht in onze textielinzameling  

Inhoud maatregel 

Textiel is een waardevolle stroom die veel geld oplevert. In Doetinchem worden jaarlijks vier 

ophaalrondes gehouden door charitatieve instellingen met CBF-keurmerk. Daarnaast staan er 

elf ondergrondse kledingcontainers in de gemeente. Deze containers worden geleegd door 

stichting Aktief.  

Doordat er onvoldoende zicht is op de registratie zijn de inzamelresultaten van de charitatieve 

instellingen niet erg betrouwbaar. Hier zal de komende periode meer aandacht aan worden 

besteed.  

Naast de elf ondergrondse textielcontainers staan er ook nog ca 40 bovengrondse containers 

van ideële instellingen. Het ingezamelde textiel wordt buiten de gemeente om ingezameld. Hier 

komt een apart beleidsvoorstel voor. 

 

Stand van zaken 

We hebben inzicht gekregen in de inzamelresultaten van de vier ophaalrondes en van de 40 

bovengrondse containers. Deze bovengrondse containers blijken allemaal illegaal te zijn. 

Een zorgpunt is de kwaliteit van textiel. De kwaliteit van de ingezamelde textiel is verslechterd, 

net als in de rest van Nederland. Hiervoor komt een landelijk aanvalsplan (3.3) 

 

Aanbeveling 

Het landelijk aanvalsplan voor textiel afwachten en de bovengrondse containers voorlopig  

gedogen. 

Maatregel 17: Promoten van de PBD-inzameling bij hoogbouw  

Inhoud maatregel 

a) Bij hoogbouw waar inpandige containerruimtes zijn, kunnen één of meer 

restafvalcontainers worden vervangen door verzamelcontainers voor PBD. We willen 50 

extra verzamelcontainers voor PBD gaan uitzetten.  

b) Op basis van vrijwilligheid aanbieden van een extra (gezamenlijke) container voor PBD bij 

beneden appartementen, die daar ruimte voor hebben.  

 

Stand van zaken 

a) We hebben samen met Sité een project gedaan bij 30 hoogbouwcomplexen. Al deze 

hoogbouwcomplexen kregen een inpandige container voor PBD. De bewoners zijn 

uitgebreid voorgelicht middels bezoeken aan huis. Alle bewoners ontvingen een 

starterspakket met daarin een folder en een scheidingskaart over de PBD-inzameling. 

Daarnaast hebben we een apart project gedaan aan de Caenstraat. 

Daar zijn voor alle 6 hoogbouwcomplexen nieuwe containerruimtes gerealiseerd voor 

PBD, papier en restafval.  

Mede naar aanleiding van gemaakte opmerkingen in het bewonersonderzoek zijn er nog 

een aantal hoogbouwprojecten in voorbereiding, met als doel verdere verbetering van de 

afvalscheiding in hoogbouw. 
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b) Naar aanleiding van deze actie hebben ca 20 huishoudens zich aangemeld voor een extra 

container voor GFT, PBD en of papier. 

 

Aanbeveling 

Deze maatregel continueren en uitbreiden naar andere appartementencomplexen. 

Maatregel 18 Gratis aanbieden van herbruikbare stromen  

Inhoud maatregel 

Het voorstel was om een aantal grondstofstromen, waarvan de verwerking wel geld kost gratis 

te maken.  

 

Stand van zaken 

In 2016 is het brengen van grof tuinafval gratis gemaakt. Dit heeft effect gehad. De hoeveelheid 

ingezameld tuinafval is gestegen van 1220 naar inmiddels ca 1700 ton per jaar. 

In 2018 is nog een afvalstroom gratis gemaakt, namelijk harde kunststoffen. 

 

Aanbeveling 

Continuering van deze maatregel is mede afhankelijk van de ontwikkeling van een circulair 

brengpunt. 

Maatregel 19 Uitbreiding afvalbrengpunt met containers voor vlakglas en piepschuim 

Stand van zaken 

Sinds 2016 is het brengpunt uitgebreid met piepschuim en vlakglas. Daarnaast nemen we nu 

ook autobanden in ontvangst en zamelen we sinds 2016 taxus in als grondstof voor 

chemokuren. 

 

Aanbeveling 

Het aantal in te nemen grondstoffen uitbreiden met bijvoorbeeld matrassen. Dit is ook mede 

afhankelijk van de ontwikkeling van een circulair brengpunt. 

Maatregel 20 Intensivering toezicht juiste scheiding op afvalbrengpunt 

Stand van zaken 

We hebben via het wijkbedrijf een afvalcoach en twee extra zaterdagkrachten op het 

brengpunt aangesteld. Deze houdt extra toezicht waardoor het grof huishoudelijk afval beter 

gescheiden wordt. 

Daarnaast is er in het najaar van 2019 een workshop gehouden over afvalscheiding op het 

brengpunt gehouden. 

 

Aanbeveling 

Toezicht op afvalscheiding op het brengpunt blijft een aandachtspunt. We moeten daarom 

blijvend aandacht houden voor een juiste afvalscheiding op het brengpunt. 
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Maatregel 21: Pilot kleinere waardevolle stromen (Recycleservice). 

De pilot bestaat uit twee inzamelmethoden, die naast elkaar kunnen worden ingezet:  

1. Een haalservice op afroep aan huis: een (milieuvriendelijke) bestelbus met een medewerker 

van het Wijkbedrijf haalt de waardevolle stromen aan huis op. Bewoners maken daarvoor 

een afspraak via een apart telefoonnummer. 

2. Een brengservice bij verenigingen en scholen: ouders kunnen hun waardevolle stromen 

ook aan hun kind meegeven naar school of vereniging, waar voorzieningen worden 

geplaatst. De voorzieningen worden geleegd door dezelfde bestelbus die ook de 

haalservice verzorgt.  

 

De ingezamelde stromen worden op het afvalbrengpunt van Doetinchem gesorteerd en 

overgeslagen.  

 
Stand van zaken 

Vanaf 2017 is deze pilot van start gegaan.  

Een kleine inzamelwagen rijdt elke donderdag langs inwoners om kleine waardevolle stromen 

op te halen. Dit zijn bijvoorbeeld kleine hoeveelheden hout, boeken, textiel en kleine 

elektrische apparaten. We hebben binnen het wijkbedrijf hiervoor niet een geschikte kandidaat 

kunnen vinden. Daarom verzorgt één van onze eigen medewerkers deze service. 

Het aantal aanmeldingen per week is laag. Omdat de Recycleservice niet goed loopt hebben 

we deze service niet uitgebreid naar scholen.  

Wel doen scholen en verenigingen mee aan de actie PBD is goud waard. Scholen en 

verenigingen scheiden hun PBD-afval en ruimen daarbij ook zwerfvuil op. Buha haalt het PBD 

vervolgens gratis op. Inmiddels doen hier 18 scholen en verenigingen aan mee. 

 

Aanbevelingen 

 Elk jaar meedoen aan de e-waste race voor scholen. Dit is een race die het inleveren van 

elektrische apparaten promoot. 

 De actie PBD is goud waard uitbreiden naar andere scholen 

 De afvalscheiding op scholen verder uitbreiden met GFT en papier 

 De Recycleservice omvormen naar een nieuwe service. We wachten hiervoor ook het 

landelijk aanvalsplan voor textiel af. Textiel is een belangrijke stroom van de 

Recycleservice. 

 De Recycleservice vervolgens laten uitvoeren door Aktief groep. 
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3 Financiën 
 

De begroting van het grondstoffenplan 2015-2019 omvatte investeringen en eenmalige 

uitgaven. 

 

Investeringen 

Investeringen waren begroot voor: 

 20.000 containers voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (PBD) (maatregel 1) 

 ondergrondse papiercontainers. Deze maatregel wordt begin 2020 afgerond  

(maatregel 13) 

 een inzamelvoertuig voor de Recycleservice. Deze investering vervalt, omdat we een 

bestaand voertuig hebben gebruikt (maatregel 21). 

 

We hebben na realisatie van de ondergrondse containers €101.527 minder aan investeringen 

uitgegeven dan begroot. 

 

Eenmalige uitgaven 

We hebben voor de overige maatregelen € 192.718 extra uitgegeven dan begroot. Dit waren 

eenmalige uitgaven. 

De extra kosten waren met name voor: 

 extra containers, doordat meer mensen hun container inruilden dan verwacht 

 inzet van afvalcoaches als toevoeging op de bestaande handhaving 

 het oppimpen van de ondergrondse containers voor glas, papier en textiel 

 extra toezicht op het brengpunt. Er was meer toezicht nodig dan begroot, omdat het 

aantal bezoekers enorm is toegenomen door het gratis maken van tuinafval 

 het aanstellen van een extra uitvoerder om de geplande maatregelen uit te voeren 

 

Een aantal uitgevoerde maatregelen uit het grondstoffenplan bevat ook reguliere 

werkzaamheden en vice versa. 

Daarom is het soms lastig om de kosten voor het grondstoffenplan precies uit te splitsen.  

Zo worden extra toezichthouders voor het brengpunt ingezet voor toezicht op de 

afvalscheiding (maatregel 20), maar zij helpen ook met reguliere taken, zoals de inname aan de 

poort en het afrekenen van het geleverde afval. 

Het oppimpen van de grondstoffencontainers zou geschaard kunnen worden onder regulier 

onderhoud, maar betrof ook een maatregel uit het grondstoffenplan (maatregel 15). 

 

Per saldo heeft het grondstoffenplan € 91.191 extra gekost. Dit is betaald via ons reguliere 

budget, verspreid over de looptijd van het grondstoffenplan 2015-2019. 
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Begroot 

Werkelijke uitgaven 
TOTAAL eind 2019 

Werkelijke uitgaven 
TOTAAL na realisatie 
ondergrondse 
papiercontainers  
(maatregel 13)  

Saldo eind 2019 Saldo na realisatie 
ondergrondse 
containers 

Investeringen         

825.000 
                              

603.473  
                              

723.473  221.527                      101.527  

eenmalige uitgaven         

532400 725.118 725.118 -192.718 -192.718 

          

TOTAAL     28.809 -91.191 

 

 

 

 


