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Aan de raad, 

1. Inleiding 
Van 1 januari t/m 30 juni 2014 is de pilot met de papiercontainer aan huis uitgevoerd. Dit in de kern 
Steenbergen-Zuid door SV Diomedon in samenwerking met Oudercomité bs Gummarus en in Nieuw-
Vossemeer binnen de bebouwde kom, door Harmonie Semper Crescendo. De proef is uitgevoerd naar 
aanleiding van het voorstel 'Optimalisatie gescheiden inzameling oud papier en karton' welke in oktober 
2013 door uw raad is vastgesteld. Via deze nota brengen wij u op de hoogte van de resultaten van de 
pilot en doen wij een voorstel voor het vervolgtraject. 

2. Overleg gevoerd met 
De werkgroep oud papier is in het gehele traject betrokken geweest. Verder is overleg gevoerd met de 
portefeuillehouder, de afdelingen Realisatie en Beheer en Financiën en het inkoopbureau West-Brabant. 
Er zijn kengetallen opgevraagd bij diverse gemeenten, waaronder gemeente Bergen op Zoom en 
Rucphen. 

3. Achtergrond 
Inmiddels zijn vele acties van diverse aard ondernomen om het doel 'verbetering van de inzameling van 
het oud papier en vermindering van oud papier in het restafval' te behalen. 

Wat is er tot op heden gebeurd: 
Maart 2009: Behandeling raadsvoorstel ter verbetering van de inzameling oud papier via een 
papiercontainer aan huis in commissie Grondgebied- en Economische Zaken. Inzamelende 
instanties zouden hun inkomsten kunnen behouden door alternatieve werkzaamheden uit te 
voeren. Besluit; houden van een opiniebijeenkomst met de verenigingen. 
2 april 2009: Opiniebijeenkomst. Besluit: oprichting werkgroep oud papier. Deelname door 
minimaal één afgevaardigde van een inzamelende instantie. 
12 mei 2009: Eerste bijeenkomst werkgroep oud papier. Tal van suggesties en verbeterpunten 
voor de inzameling oud papier worden aangedragen. Deze worden vertaald in een Plan van 
Aanpak, dat uitmondt in een alternatief voorstel. September 2009: Vaststelling door raad 
'Alternatief voorstel werkgroep oud papier ter verbetering van inzameling. Proefperiode 2 jaar. 

Ter inzage ligt: 



2009-2010: Acties uit voornoemd voorstel worden uitgevoerd. 
Maart 2011: Tussentijdse rapportage werkgroep oud papier, ter kennisname raad. 
Oktober 2011: Evaluatie gescheiden inzameling oud papier. Extra acties worden ingezet door 
werkgroep en gemeente. 
2011-2013: Acties uit voornoemd voorstel worden uitgevoerd. 
Juli 2013: Tussentijdse rapportage inzameling oud papier, ter kennisname raad. 
Ondanks alle inspanningen worden doelstellingen niet gehaald, scoort de papierinzameling in 
onze gemeente regionaal gezien erg laag en uit sorteeranalyses blijkt dat er nog teveel oud 
papier bij het restafval zit. 
Oktober 2013: Vaststelling door raad voorstel 'Optimalisatie gescheiden inzameling oud papier en 
karton'. Invoeren pilot met papiercontainer aan huis van januari t/m juni 2014 in Steenbergen-Zuid 
en Nieuw-Vossemeer. 

De werkgroep oud papier is gedurende het gehele proces meerdere malen bij elkaar gekomen. 

4. Overwegingen 

4.1 EVALUATIE PILOT MET PAPIERCONTAINER AAN HUIS 

4.1.1. Uitzetten containers 
810 huishoudens in Nieuw-Vossemeer en 1553 huishoudens in Steenbergen-Zuid hebben een 240 liter 
(grote) papiercontainer aan huis gekregen. Deze zijn via onze papierinzamelaar Kempenaars uitgezet 
door medewerkers van Stichting Samenwerken. De containers zijn voorzien van een sticker met 
adresgegevens. Het betrof nieuwe containers welke voor de pilot om niet door de papierinzamelaar, en 
indirect door de leverancier, beschikbaar zijn gesteld. 
De containers zijn verplicht gesteld. Daar waar nodig is maatwerk verricht. 
Bij appartementencomplexen zijn, in overleg met de woningstichting en/of bewoners, bovengrondse 
verzamelcontainers of naar rato een aantal minicontainers geplaatst. 

4.1.2. Eisen voor vrijwilligers 
Instructiebijeenkomsten: In december 2013 zijn door de papierinzamelaar Kempenaars in samenwerking 
met de gemeente instructiebijeenkomsten gehouden voor de vrijwilligers. 
Hierna kregen zij een pasje welke toegang biedt om als belader mee te helpen bij de inzameling. 
Veiligheidskleding: Het dragen van veiligheidshesjes, handschoenen en veiligheidsschoenen is verplicht. 
Tijdens de pilot zijn de handschoenen, veiligheidsschoenen en pasjes door ons beschikbaar gesteld, de 
hesjes door de papierinzamelaar. 

4.1.3. Resultaten inzameling januari t/m juni 2014 
In tabel 1 ziet u de resultaten ingezameld oud papier in het pilotgebied vergeleken met 2013. 
Er is gemiddeld 45,307o meer oud papier ingezameld. Dit toenamepercentage dient enigszins te worden 
gerelativeerd omdat diverse factoren de uitslag positief beïnvloeden. 
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Tabel 1 Resultaten ingezameld oud papier pilotgebied - jan t/m juni 2014 

Januari t/m juni 2013 2014 Toename Percentage 
Nieuw-Vossemeer 
Semper Crescendo 56.780 kg 75.910 kg 19.130 kg 33,70Zo 

Steenbergen-Zuid 
SV Diomedon/ 93 .080 kg 141.851 kg 48.771 kg 52,40Zo* 

Gummarus 
Totaal beide 
gebieden 149.860 kg 217.761 kg 67.901 kg 4 5 , 3 0 / 0 

'Door de huis aan huis inzameling via dozen in 2010 t/m 2013 daalde de opbrengst enorm, daardoor is het toenamepercentage 
nog extra versterkt. 

Zowel in Nieuw-Vossemeer als in Steenbergen-Zuid is de brengvoorziening in stand gehouden. Dat is 
met name bedoeld voor burgers uit het buitengebied of burgers uit andere kernen die de verenigingen 
een warm hart toe dragen. De resultaten zijn inclusief de brengvoorziening. 
De aantallen van de appartementen die in het pilotgebied liggen zijn ook meegenomen. Zij hoorden 
immers voorheen bij het inzamelgebied van de betreffende verenigingen. 

4.1.4. Inzamelresultaten totaal 
In tabel 2 ziet u de resultaten ingezameld oud papier in totaal van alle verenigingen, milieustraat en 
ondergrondse en bovengrondse verzamelcontainers, over de maanden januari t/m juni 2014 vergeleken 
met 2013. 

Tabel 2 Resultaten ingezameld oud papier totaal - jan t/m juni 2013 en 2014 

Ingezameld oud papier 2013+2014 Kern 2013 2014 Verschil 

Semper Crescendo rondrijden Nieuw- 0 63.290 
Semper Crescendo container Vossemeer 56.780 12.620 19.130 
Stichting behoud Petrus en Pauluskerk 110.530 38.490 -72.040 
Ouderraad van de Regenboog 9.090 9.820 730 
Vogelvereniging Edel Tijdverdrijf Dinteloord 26.750 36.230 9.480 
Ouderraad basisschool Groen van Prinsterer 12.210 15.710 3.500 
Zendingscommissie van de Gereformeerde Gem. 9.350 15.650 6.300 
gummarus/diomedon rondrijden 62.250 121.920 
gummarus/diomedon container 

Steenbergen 
30.830 11.030 39.870 

Oudercomité de Nieuw Veste 
Steenbergen 

9.050 7.700 -1.350 
Scouting Steenbergen 69.740 66.790 -2.950 
vv Welberg/JF Kennedyclub Welberg 30.230 23.620 -6.610 
Harmonie Sint Caecilia 

Kruisland 
22.750 20.660 

Harmonie Sint Caecilia (rondrijden) 
Kruisland 

40.950 40.350 -2.690 
Voetbalvereniging Val Aan De Heen 10.580 0 -10.580 

Totaal verenigingen 501.090 483.880 -17.210 
Milieustraat Steenbergen incl containers og * bg 164.150 205.310 41.160 

totaal verenigingen en milieustraat 665.240 689.190 23.950 

Het totaal aantal kg ingezameld oud papier door aļļe verenigingen is in het eerste half jaar gedaald met 
3 , 4 0 / 0 . Dit komt grotendeels door het wegvallen van de inzameling door de Petrus en Pauluskerk in 
Dinteloord en Voetbalvereniging Val Aan in De Heen. Hiervoor in de plaats zijn openbare containers 
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gezet. De inzamelresultaten hiervan zijn vermeld bij het aantal van de milieustraat. De inzameling via de 
openbare papiercontainers heeft echter het wegvallen van de betreffende verenigingen niet kunnen 
compenseren. 
In onderstaande tabel is het aantal kg uit de openbare containers, die ter compensatie zijn geplaatst voor 
de wegvallende verenigingen, in beeld gebracht. Er is een daling in De Heen van 240Zo en in Dinteloord 
van M0Zo. Hieruit kan worden herleid dat een inzameling via openbare papiercontainers geen goed 
alternatief is om de papierinzameling te verbeteren. Zie tabel 3. 

Tabel 3 Resultaten inzameling incl. openbare containers ter compensatie wegvallende verenigingen -jan t/m juni 2014 

2013 2014 Daling 
De Heen-VV Val Aan 
Openbare containers 
(geplaatst ter compensatie W 
Val Aan) 

10.580 kg 
8.004 kg 

2.576 kg = - 2407o 

Dinteloord-
verenigingen 
Openbare containers 
(geplaatst ter compensatie 
Petrus en Pauluskerk) 

167.930 kg 115.900 kg 
24.085 kg 

27.945 ^ 1 7 0 7 o 

4.1.5. Gemiddeld aantal kg oud papier per inwoner 
In 2013 is er per inwoner gemiddeld 56,5 kg oud papier ingezameld. Een voorzichtige doorberekening in 
het pilotgebied over het gehele jaar 2014 laat zien dat er in Steenbergen-Zuid 74 kg/inwoner zou kunnen 
worden bereikt en in Nieuw-Vossemeer 66 kg/inwoner (stijging gemiddeld 24 07o). 

Deze berekening is tot stand gekomen door het aantal kg ingezameld oud papier over het gehele jaar te 
nemen en te delen door het inwoneraantal in deze gebieden. In Nieuw-Vossemeer is het inwoneraantal 
van de hele kern, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, meegenomen en in Steenbergen-Zuid enkel 
het inwoneraantal van Steenbergen-Zuid. Dat versterkt het onderlinge verschil tussen de twee kernen, 
naast het verschil in het toenamepercentage. 

4.1.6. Resultaten sorteeranalvses 
Er zijn reeds sorteeranalvses uitgevoerd in maart en juni 2014 in Steenbergen-Zuid, Nieuw-Vossemeer 
en De Heen. Deze metingen geven een representatief beeld van het aandeel papier in het restafval. 
In tabel 4 is het gemiddeld gewichtspercentage weergegeven en vergeleken met 2013. 

Tabel 4 Percentage aandeel papier en karton in het restafval op basis van gewicht 

2013 2014 Verminderd 
percentage 
papier in 
restafval 

Vermeden 
verwerkingkosten 
pilotgebied jan t/m 
juni 2014 

Totale vermeden 
verwerkingskosten, 
jan t/m juni 2014 

Nieuw-Vossemeer 9,5 0Zo 5,507o 40/0 0 1 . 7 4 1 -
6 4.066,-

Steenbergen-Zuid 9,5 o/o 4,407o 50/0 C 2.325,» 
6 4.066,-

De Heen (openbare 
containers) 

6,407o 7,60Zo 

Hieruit kan worden herleid dat het aandeel oud papier in het restafval zeer laag is bij de verenigingen die 
aan pilot meewerken. Het aandeel papier bij het restafval in De Heen, waar nu enkel openbare 
papiercontainers staan, is iets hoger maar zeker niet verontrustend. Normaliter kan ervan uit worden 
gegaan dat, bij een inzameling met een papiercontainer aan huis, ongeveer 50/0 papier in het restafval 
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achterblijft. Een doorberekening laat zien dat de vermeden verwerkingskosten van het restafval in het 
eerste halfjaar in het pilotgebied totaal 0 4.066,- was. 

Er is reeds in juni dit jaar 1 meting gedaan in de andere kernen. Deze meting is nog niet representatief. 
Op voorhand kan al wel worden vermeld dat bij deze eerste meting de kernen Dinteloord en Steenbergen-
Noord, beiden met een aandeel van 16,270 oud papier in het restafval, uitermate slecht scoorden. Er is 
echter nog een tweede meting nodig om een vertegenwoordigend beeld te geven. 

4.1.7. Resultaten enquête bewoners 
In juni zijn totaal 2360 enquêtes verzonden naar de huishoudens die voorzien zijn van een 
papiercontainer. 
De respons was hoog, gemiddeld 590Zo, dus representatief om een goed beeld te krijgen. Zie 
onderstaande tabel. 

Tabel 4 Overzicht verzonden en binnengekomen enquêtes 

Steenbergen-Zuid Nieuw-Vossemeer Totaal 
Aantal verzonden 
enquêtes 

1550 810 2.360 

Aantal ontvangen 
enquêtes 
(excl.ongeldige) 

925 468 1 . 3 9 3 

Respons percentage 60oZo 580Zo 5 9 0 / 0 

Aantal ongeldige ( n i e t 

v o l l e d i g i n g e v u l d e o f te laat 

i n g e d i e n d e ) exemplaren 
32 32 64 

Uitslag enquête samengevat 
De burgers zijn grotendeels blij met de papiercontainer aan huis. Gemiddeld 90oZo wilt de container blijven 
gebruiken, waarvan 140/0 liever de voorkeur geeft aan een kleiner model (140 liter). 
In eerste instantie vond gemiddeld 2 7 0 / 0 van de huishoudens het niet fijn dat zij een papiercontainer 
kreeg. Het percentage huishoudens dat nu de container nog steeds niet wilt is gedaald naar 70/0. 
Ongeveer 50/0 geeft aan dat zij geen plaats heeft voor een papiercontainer. 
870Zo biedt de container 1x per maand ter lediging aan. De container is dan meestal driekwart tot helemaal 
vol. 5 2 0 / 0 van de huishoudens is met de papiercontainer aan huis beter gaan scheiden, 460Zo vond dat zij 
dat voorheen ook al goed deed. 
Het percentage bewoners dat het oud papier momenteel niet scheidt is nagenoeg nihil, vóór de pilot was 
dat nog 50/0. Vóór de pilot leverde 670Zo van de huishoudens in Steenbergen-Zuid het papier aan via de 
dozen huis aan huis en in Nieuw-Vossemeer 870Zo via de brenggelegenheid in de Nieuw-
Vossemeersedijk. Tijdens de pilot leverde gemiddeld 96 0Z 0 het oud papier via de papiercontainer in. Het 
bezoek naar de milieustraat om papier te brengen is gedaald van 140Zo voor de pilot naar 30Zo tijdens de 
pilot. De verhouding van de bezoeken tussen de huishoudens uit Nieuw-Vossemeer en Steenbergen-Zuid 
ligt ongeveer 1 op 3. 
790Zo vindt de voorlichting over de proef goed. Maar liefst 830Zo van de huishoudens vindt het belangrijk dat 
de verenigingen bij de inzameling betrokken blijven, zodat zij hun inkomsten kunnen behouden. 

In bijlage 1 vindt u een uitgebreid totaaloverzicht van het bewonersonderzoek. Hierin zijn alle vragen met 
de reacties en bijbehorende percentages is beeld gebracht. 

4.1.8. Ervaring inzamelende verenigingen 
Op 16 juni 2014 is er een bijeenkomst geweest met de verenigingen die in het pilotgebied het papier 
ophalen. De verenigingen zijn enthousiast over de inzameling met de papiercontainer aan huis. 
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Bovendien hebben zij minder mankrachten en tijd nodig dan voorheen. Zij zijn unaniem van mening dat 
zij op dezelfde wijze willen blijven inzamelen. 
Zowel Semper Crescendo als SV Diomedon/Gummarusschool willen graag tevens de brenggelegenheid 
in stand houden. Als argument hiervoor wordt aangegeven dat deze veelal wordt gevuld door grof 
verpakkingskarton. De burgers doen dat liever niet in de papiercontainer aan huis. Verder beamen zij dat 
er ook een deel bedrijfspapier in de brengcontainer belandt. De frequentie van de brenggelegenheid in 
Steenbergen-Zuid is inmiddels teruggebracht van 1x per week naar 1x per maand, vanwege de lage 
opbrengst. 
De inzamelende verenigingen hebben voor de pilot nog dezelfde vergoeding ontvangen die zij gewend 
waren, namelijk 3 cent per kg voor het brengsysteem en 4 cent per kg voor het haalsysteem. Dit met de 
wetenschap dat de vergoedingen in een later stadium opnieuw worden bekeken. 

4.1.9. Herinventarisatie verenigingen 
Op 28 augustus 2014 is er een bijeenkomst geweest met de werkgroep oud papier. Er heeft een her
inventarisatie plaatsgevonden met betrekking tot de bereidheid van de verenigingen bij een inzameling 
met een papiercontainer aan huis. 

De uitslag is als volgt: 

Inzamelende instantie Wel/geen medewerking 
Semper Crescendo Nieuw-Vossemeer Ja 
Ouderraad De Regenboog Dinteloord Voorkeur voor een brengcontainer op school maar zijn wel 

bereid om medewerking te verlenen bij een papiercontainer 
aan huis, in clusterverband 

Gumma russchool Ja in combinatie met SV Diomedon 
Diomedon Ja in combinatie met Gummarusschool 
SC Welberg/ JF Kennedyclub Welberg Ja 
Scouting Steenbergen Ja 
St. Caecilia Kruisland Ja, voorkeur op zaterdag en 1 wagen 
Ouderraad Groen van Prinsterer 
Dinteloord 

Staat er positief in, eventueel in clusterverband 

Vogelvereniging Edel Tijdverdrijf 
Dinteloord 

Ja, kan zelfs, indien nodig, vaker dan 1x per maand. Ook 
doordeweeks beschikbaar. 

Zendingscommissie Gereformeerde 
Gemeente Dinteloord 

Nog niet bekend 

Oudercomité De Nieuwe Veste 
Steenbergen 

Nee, zij willen enkel de brenggelegenheid op school in stand 
houden. 

Hieruit blijkt dat er een aantal instanties van gedachten is veranderd ten opzichte van vorig jaar. Enkel 
basisschool De Nieuwe Veste heeft aangegeven niet mee te kunnen werken aan een inzameling met een 
papiercontainer aan huis. Zij willen enkel de brengvoorziening in stand houden. Van de 
Zendingscommissie Gereformeerde Gemeenten is geen reactie binnengekomen. 

4.1.10. Zwerfafval 
Met de inzameling via de papiercontainer is het zwerfafval beduidend minder. Dit is de ervaring van 
Operationeel Beheer. Vooral in vergelijking met de inzameling via dozen is de verwaaiing minder. 

Conclusie 
De pilot met de papiercontainer aan huis is een groot succes. 
Er wordt gemiddeld 2407o meer oud papier ingezameld (totaal ľOkg/inwoner) en het aandeel papier in het 
restafval is gedaald tot het minimum. De burgers zijn over het algemeen zeer tevreden. Ook de 
inzamelende verenigingen willen niet meer terug naar de oude manier van inzamelen. De doelstellingen 
die in het voorstel 'Optimalisatie gescheiden inzameling oud papier en karton' van oktober 2013 zijn 
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benoemd, een toename van '\20Zo oud papier (naar 66kg per inwoner) en minder papier in het restafval 
zijn ruim behaald. Dit biedt perspectief om de papiercontainer in de gehele gemeente uit te zetten zodat 
de papierinzameling nog verder kan worden geoptimaliseerd. 

4.2. VOORSTEL VERVOLGTRAJECT 

In deze paragraaf doen wij een voorstel voor het vervolgtraject. Hierbij is het de bedoeling om de 
papiercontainer aan huis in de gehele gemeente in te voeren. Tevens zal voor de 
appartementencomplexen c.q. hoogbouw voorzieningen op maat worden getroffen. 

4.2.1. Aanschaf containers voor de gehele gemeente 
De gemeente heeft 10.012 huisaansluitingen. Hiervan zijn 9065 laagbouw- en 947 
hoogbouwaansluitingen. Inmiddels zijn 2360 huisaansluitingen voorzien van een papiercontainer aan 
huis. De papierinzamelaar heeft hiervoor een bedrijf gevonden die deze nieuwe containers tijdens de pilot 
gratis beschikbaar heeft gesteld. Gezien het feit dat we de situatie voort willen zetten en deze containers 
dus kunnen blijven staan, is het raadzaam om deze containers zo spoedig mogelijk aan te schaffen bij het 
betreffende bedrijf die ze beschikbaar heeft gesteld en hiermee af te wijken van het inkoopbeleid. Een en 
ander is met het inkoopbureau besproken. Hiermee besparen we de kosten van 6 10.000,-- voor het 
terugnemen van de containers. De containers zijn van prima kwaliteit en voldoen aan de gewenste eisen. 
Voor de aanschaf van de overige containers en de papierinzameling/verwerking zal een Europese 
aanbesteding plaats moeten vinden. Bij deze aanbesteding zal in het programma van eisen meegenomen 
worden dat de vrijwilligers van verenigingen als beladers ingezet moeten kunnen worden. Onder het 
kopje Middelen (punt 5.4) is in een overzicht weergegeven wat de prognose is van de kosten en baten. 

4.2.2. Voorzieningen hoogbouwaansluitingen 
Tevens zal voor de appartementencomplexen voorzieningen worden getroffen, zoals bijvoorbeeld 240 
liter containers, bovengrondse containers en/of enkele ondergrondse containers. Aanschaf van 
ondergrondse containers wordt veelal meegenomen met reconstructies van wegen of in exploitaties. 

4.2.3. Wel/niet chippen containers 
Het is aan te bevelen om de papiercontainers mettertijd te voorzien van een chip en een adressticker. Met 
de chip kan worden herleid bij welk adres de papiercontainer hoort en wat het aanbiedgedrag is van de 
burgers. Deze wordt gekoppeld aan een containermanagementsysteem. Ook onze rest- en gft containers 
zijn al 9 jaar gechipt. Zowel deze chips als de containers zijn grotendeels afgeschreven. De kwaliteit van 
de chips zal de komende jaren achteruit gaan. Tevens wordt de kwaliteit van de chips met de daarbij 
behorende registratiesystemen steeds geoptimaliseerd. Daarom adviseren wij u om de papiercontainers 
voorlopig enkel te voorzien van een stickers en pas te chippen als een nieuwe aanbesteding plaats gaat 
vinden voor het vervangen van de rest- en gft containers. Dit biedt de mogelijkheid om dan eenzelfde chip 
aan te schaffen waaraan hetzelfde registratiesysteem is gekoppeld. De aanbesteding ter vervanging van 
de rest- en gft containers zal waarschijnlijk in 2017 plaatsvinden. 

4.2.4. Papiercontainers wel/niet verplicht stellen 
Het is aan te bevelen om de papiercontainers als aangewezen inzamelmiddel in te stellen. Het is een 
gegeven dat gemiddeld 270Zo van de huishoudens in eerste instantie geen voorstander was van een 
papiercontainer aan huis. Wanneer zij echter gewend zijn geraakt aan de papiercontainer wil 90o7o deze 
container (of een kleiner exemplaar) houden, 70Zo wilt de container niet. Dit is uit het bewonersonderzoek 
gebleken. Door de papiercontainer verplicht te stellen wordt het risico verkleind dat huishoudens onnodig 
niet worden voorzien. Feit blijft wel dat er maatwerk moet worden verricht bij huishoudens die geen plaats 
hebben voor een papiercontainer. 

4.2.5. Keuzemogelijkheid volume container 
Ongeveer 1407o van de huishoudens in het pilotgebied geeft de voorkeur aan een kleinere container. 
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Het is niet raadzaam om aan deze wens tegemoet te komen. Uitgangspunt is immers een zo hoog 
mogelijk inzamelresultaat. Bij specifieke problemen zullen desgevraagd maatregelen worden genomen 
met een kleinere container. 

4.2.6. Inzamelfrequentie papiercontainer aan huis 
De inzamelfrequentie blijft 1x per maand. Dit om de inzamelkosten zo laag mogelijk te houden en de 
vrijwilligers niet op te zadelen met een extra inzameldag. 

4.2.7. Samenwerking verenigingen 
Het is de bedoeling dat de verenigingen zoveel mogelijk betrokken blijven bij de papierinzameling. 
Wellicht is het mogelijk om krachten te bundelen. Een mooi voorbeeld hiervan is SV Diomedon en 
oudercomité Gummarusschool in Steenbergen-Zuid. De meeste verenigingen willen met de 
papiercontainer aan huis gaan inzamelen. Sommige verenigingen willen naast de inzameling met de 
papiercontainer aan huis de brengvoorziening nog in stand houden. De praktische invulling hiervan wordt 
in een later stadium met de verenigingen en de papierinzamelaar uitgevoerd. Er zullen duidelijke 
afspraken moeten worden gemaakt over de inzameling en de randvoorwaarden, bijvoorbeeld; 
veiligheidseisen, instructies beladers, gebiedsindeling, voorwaarden bij niet op komen dagen, etc. Veel 
zaken zullen worden uitgevoerd conform de pilot. Het onderwerp 'vergoedingen' komt bij punt 5 
'Middelen' aan bod. 

4.2.8. Brenggelegenheid wel/niet in stand houden 
Voor verenigingen die het niet mogelijk achten om met een papiercontainer aan huis te gaan inzamelen 
kan de mogelijkheid worden geboden om de inzameling via een brengcontainer in stand te houden. 
De kans is groot dat de opbrengst een stuk lager is omdat alle huishoudens dan zijn voorzien van een 
papiercontainer aan huis. Naar verwachting zullen enkel nog burgers met een affiniteit voor de 
betreffende vereniging het oud papier specifiek naar deze locatie brengen. De ervaring van de 
pilotverenigingen leert ook dat de brengvoorziening veelal wordt gebruikt door burgers die karton van 
verpakkingsmateriaal niet in de papiercontainer aan huis willen deponeren. Tevens is het een gegeven 
dat ook bedrijven regelmatig het oud papier naar de grote container brengen. Specifiek daarvoor hoeft 
geen brenggelegenheid in stand te worden gehouden. De gemeente is immers niet verantwoordelijk voor 
de afvoer van 'bedrijfsafval'. 

We stellen voor om de brenggelegenheid in stand te houden vanwege bovengenoemde argumenten; 
extra service voor de burgers en inzamelende verenigingen. Hierover worden nadere afspraken gemaakt 
met zowel de verenigingen als de papierinzamelaar. 

4.2.9. Nieuwe aanmeldingen voor papierinzamelinq 
Er zijn een aantal nieuwe instanties die zich hebben aangemeld voor de papierinzameling. Dit komt door 
het wegvallen van bepaalde inzamelaars zoals W Val Aan in De Heen en Petrus en Pauluskerk in 
Dinteloord. 
Nieuwe aanmeldingen zijn: 1. Bouwclub De Heen, 2. Hervormde gemeente Dinteloord en 3. de 
werkgroep "vrienden van Aquadinteľ. Deze verzoeken zijn geparkeerd totdat besluitvorming over het 
vervolgtraject heeft plaatsgevonden. 
Tijdens de laatste bijeenkomst met de werkgroep oud papier is aan de inzamelende verenigingen 
gevraagd naar hun mening hierover. De Dinteloordse verenigingen staan open vooreen eventuele 
clustering met de nieuwe aangemelde partijen uit Dinteloord, enkel voor een inzameling met de 
papiercontainer aan huis. Het biedt de mogelijkheid om krachten te bundelen. Hierbij wordt expliciet 
aangegeven dat zij niet in kunnen stemmen met het creëren van een eventuele tussentijdse 
brengvoorziening voor deze nieuwe partijen voordat er met de inzameling met de papiercontainer aan 
huis wordt gestart. De reden hiervan is dat er al veel brengvoorzieningen op korte afstand bij elkaar staan, 
dat zou voor deze inzamelende verenigingen een nadelig gevolg (kunnen) hebben. Verder werd door alle 
verenigingen geopperd dat, wanneer de inzameling met de papiercontainer aan huis rond is, er geen 

8 



nieuwe partijen meer worden toegelaten. Enkel wanneer een vereniging uitvalt zou een plaats nog 
kunnen worden opgevuld. 

Veel gemeenten zien af van nieuwe aanmeldingen, zo ook de gemeenten Bergen op Zoom en Rucphen. 
Wanneer een vereniging stopt met de papierinzameling wordt deze plaats niet meer ingevuld door nieuwe 
verenigingen. Het werken met vrijwilligers achter een inzamelwagen brengt risico's met zich mee en veel 
inzamelbedrijven geven hier dan ook niet de voorkeur aan. Een inzameling door een bedrijf met enkel 
professionals geschiedt immers veel efficiënter en is flexibeler bij de indeling van de inzameldagen. 
Daarentegen zal in onze gemeente de komende tijd steeds meer ingezet worden op burgerparticipatie. 

Conclusie: In het kader van het nieuwe item 'burgerparticipatie', waarbij tevens regelmatig het algemeen 
burgerbelang wordt gediend, is het aan te bevelen om deze nieuwe aanmeldingen een kans te geven om 
papier in te zamelen via een papiercontainer aan huis. Indien de groep ten behoeve van een inzameling 
met een papiercontainer aan huis compleet is worden geen nieuwe verenigingen meer geaccepteerd. 
Wanneer een vereniging stopt zal worden bekeken of de plaats nog wordt ingevuld door een nieuwe. 

5. Middelen 

5.1. Vergoedingen verenigingen 
Al jaren krijgen de verenigingen een vergoeding die gerelateerd is aan het ingezameld aantal 
kilogrammen, te weten; 3 cent per kg voor een breng- en 4 cent per kg voor een haalsysteem. Het huidig 
contract met onze papierinzamelaar laat deze vergoeding al jaren toe. De afspraak was dat, bij de inzet 
van de verenigingen met een papiercontainer aan huis, de vergoedingen opnieuw zouden worden 
bekeken. Dit mede omdat de inzameling en de verwerking van het oud papier, conform het inkoopbeleid, 
opnieuw moet worden aanbesteed en de vergoeding in verhouding moet staan met de inspanningen van 
de verenigingen. Er zijn diverse opties om de verenigingen te vergoeden: 

» Huidig vergoedingsysteem handhaven. 
» Een vaste vergoeding, eventueel gebaseerd op het gemiddelde inkomen van de laatste 3 jaar. 
» Een vergoeding die fluctueert met de marktprijzen. 

Er wordt nog geen uitsluitsel gegeven over de exacte vergoeding. Het resultaat van de aanbesteding 
dient te worden afgewacht. Dit is ook als zodanig aan de leden van de werkgroep oud papier 
medegedeeld. Het college werkt dit verder uit na de aanbesteding. 

5.2. Stimulansregeling 
De stimulansregeling had als doel om de papierinzameling te verbeteren, deze is in 2004 ingesteld. Als 
een vereniging in een jaar meer kilogram oud papier inzamelt dan het gemiddelde over de jaren 2001 t/m 
2003, dan krijgen zij over deze extra aantal kg nog eens C 0,03. De stimulansregeling is gedurende de 
jaren, in combinatie met de diverse acties verlengd. Doorgaans konden hier 3 verenigingen van gebruik 
maken. Deze verouderde regeling heeft zijn doel niet bereikt en met het bepalen van de nieuwe 
vergoeding kan de regeling worden afgeschaft. 

5.3. Prognose Kosten/baten 

In tabel 5 is er een prognose van de totale kosten en baten ten behoeve van vervolgtraject in beeld 
gebracht. Dit onder voorbehoud van de resultaten van de aanbesteding ten behoeve van de aanschaf 
containers, inzameling en verwerking van het papier en karton. De enige zekerheid is de aanschafkosten 
van de containers die in het pilotgebied staan. 
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Tabel 5 Overzicht kosten/baten 

Aantal 
Kosten per 

eenheid 
Investeringskosten Afschrijvings 

termijn 
Totale jaarlijkse 

kosten 

Aanschaf 
containers 
pilotgebied 
240 liter 

2.500 C 3 0 , - 0 75.000,-- 10 jaar 0 9 .250 , - * 1 

Aanschaf 
containers 
(excl. pilot) 
240 liter 

7.300 e 35,-- 6 2 5 5 . 5 0 0 - 10 jaar 0 31.509,- * 1 

Uitzetten 
containers 

6.565 0 3 - 0 1 9 . 6 9 5 - 10 jaar C 2.430,- * 1 

Communicatie 9.065 0 2,50 0 2 2 . 6 6 3 - 10 jaar 0 2 .800 , - * ' 

Aanschaf mini 
containers tbv 
hoogbouw 

100 0 3 5 - 0 3 . 5 0 0 - 10 jaar 6 430,- -* 1 

Aanschaf 
ondergrondse 
containers tbv 
hoogbouw 

2 e 9.000,- e 18.000,- 10 jaar 0 2.220,--* 1 

Aanschaf 
bovengrondse 
containers tbv 
laagbouw 

11 e 1.800» 0 19.800,- 10 jaar 0 2.440,- * 1 

Inzamelkosten 
og * bg 
containers 24 e 2 0 , - 52x per jaar 0 25.000,-

Vergoeding 
verenigingen * 2 

0 33.800,--

Hesjes tbv 
verenigingen, 
eenmalig 200 e 2 5 - 0 5.000,-* 3 

Opbrengst oud 
papier 
verenigingen 

1637 ton* 4 e 40,--Zton*5 0 65.480,- - 0 65.480,--

Vermeden 
verwerkings
kosten * 6 

270,5 ton 0 158,70/ton -0 42.930,-

Totale kosten 
per jaar 

0 109 .800 -

Totale 
opbrengsten 

0 108.410,-

Totale kosten C 1.390,-
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Op basis van annuïteit en 47o rente 
Op basis van vergoedingen 2 0 1 3 
De aanschaf hesjes tbv de vrijwilligers ad C 5 0 0 0 , - kunnen in 2 0 1 4 worden aangeschaft uit de post reiniging. 
Deze zijn dus niet in de jaarlijkse kosten opgenomen 
Op basis van 7 0 kg per inwoner en 2 3 . 3 7 9 inwoners is een toename van 2407o. De opbrengst van de milieustraat, 
ondergrondse en bovengrondse containers ad C 1 2 . 4 8 0 , - is hierbij inbegrepen (op basis van een afname van 247o van 
4 1 0 . 6 2 0 kg, bron 2 0 1 4 ) 
Op basis van huidig contract, all-in tarief opbrengst papier en kosten transport+huur containers 
Op basis van sorteeranalyses in alle kernen in 2 0 1 3 van 1 0 , n a a r 50Zo oud papier in restafval is afname 5,50Zo van 
4 9 1 7 , 5 ton restafval (bron 2 0 1 3 ) , verwerkingskosten C 1 4 5 , 7 0 per ton * C 13,/ton afvalstoffenbelasting 

5.4. Investeringskosten en dekking 
De totale investeringskosten zijn naar verwachting C 414.200,--. Uw raad dient hiervoor een krediet te 
voteren. Daarbij zal een splitsing gemaakt worden voor de containers die in 2014 aangeschaft moeten 
worden en voor de aanschaf van de overige voorzieningen in 2015. De lasten kunnen worden gedekt uit 
de opbrengsten van het oud papier en de vermeden verwerkingskosten van het restafval. 
Naar verwachting zijn de jaarlijkse kosten/baten bij een afschrijvingstermijn van 10 jaar nagenoeg nihil. 
Dit houdt in dat dit geen effect zal hebben op het tarief van de afvalstoffenheffing. 

5.5. Raadsprogramma 
In het raadsprogramma is aangegeven dat extra ingezet moet worden op een vermindering van de 
hoeveelheid restafval. Daarbij is met name de inzameling van het oud papier benoemd. Een door uw raad 
aangenomen amendement van de Volkpartij zorgde voor een aanvulling hierop: 'Zo veel mogelijk afval 
verzamelen dat geschikt is voor hergebruik en dus zo min mogelijk restafval, waarbij de kosten van 
afvalinzameling zo laag mogelijk zijn'. 
De prognose van de kosten en baten van het totale project laat zien dat bij de invoering van de 
inzameling met een papiercontainer aan huis, naast het milieurendement dat het oplevert, de 
kosten/opbrengsten nagenoeg nihil zijn. Daarmee wordt voldaan aan hetgeen is beschreven in het 
raadsprogramma. 

6. Risico's 
Alle nodige facetten die met dit project te maken hebben zijn doorlopen en in dit voorstel duidelijk in beeld 
gebracht. De onzekere factor die speelt is de aanbesteding voor de aanschaf van de containers die buiten 
de pilot vallen en voor de inzameling en verwerking van het oud papier. Deze resultaten zullen afgewacht 
moeten worden. Aan de hand daarvan zal de vergoeding voor de verenigingen worden bepaald. 

7. Communicatie/Aanpak 
Nadat uw raad akkoord is gegaan met het voorstel kunnen de containers die voor de pilot beschikbaar 
zijn gesteld direct worden aangeschaft. Daarna zal het proces als volgt worden vervolgd: 

a. Europese aanbesteding voor aanschaf containers, inzameling en verwerking van het oud papier 
en karton; 

b. alle huishoudens op de hoogte stellen; 
c. concrete afspraken maken met de inzamelende verenigingen voor het vervolgtraject, met name 

over verdeling van het inzamelgebied, vergoedingen en instructies; 
d. alle laagbouwhuishoudens voorzien van een papiercontainer aan huis en indien nodig 

voorzieningen treffen voor de hoogbouw of appartementencomplexen; 
e. streefdatum start inzameling met papiercontainers aan huis in de gehele gemeente: 1 juli 2015. 
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8. Advies 
Wij adviseren uw raad om 

1. kennis te nemen van de evaluatie van de pilot met de papiercontainer aan huis; 
2. over te gaan tot het introduceren van een papiercontainer aan huis conform het voorstel en de 

daarvoor benodigde middelen beschikbaar te stellen; 
3. een krediet te voteren van 0 75.000,-- voor de aanschaf van 2500 containers die tijdens de pilot 

zijn gebruikt, in 2014; 
4. een krediet te voteren van 0 339.200,-- voor de aanschaf van de benodigde voorzieningen in 

2015. 

Hoogachtend, 

de loc de burgemeester 

rs 
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