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Aan de Raad, 

Inleiding 

In deze nota wordt u op de hoogte gesteld van de resultaten van de inzameling oud papier en karton in 
onze gemeente. Vanaf 2009 loopt er een traject met de werkgroep oud papier met als doel om de oud 
papierinzameling te verbeteren. De resultaten van de acties die vanaf medio 2011 zijn uitgevoerd worden 
in beeld gebracht. Deze resultaten zijn van belang om later dit jaar een gedegen keuze te maken voor het 
vervolg van de oud papier inzameling. 

Achtergrond 
In oktober 2011 is aan uw raad een evaluatienota inzameling oud papier aangeboden. Hierin zijn de 
reeds genomen acties van de werkgroep en de resultaten vanaf het jaar 2009 weergegeven. Destijds is 
het doel gesteld om in 2010 70 kg en in 2011 78 kg oud papier per inwoner in te zamelen (78 kg lande l i j k 
gemiddelde in 2009, bron CBS). Uit de resultaten bleek dat deze doelstelling, ondanks alle inspanningen 
van de werkgroep, niet haalbaar was. De vraag rees dan ook of deze doelstelling niet te hoog was 
gegrepen. Er is derhalve besloten om middels sorteeranalyses te onderzoeken hoeveel oud papier er nog 
in de restafvalcontainers zit. Verder heeft in 2011 de gratis containeromwisselingactie plaatsgevonden en 
enkele inzamelende instanties hebben hun acties nog verder uitgebreid. De werkgroep Oud Papier is 
recent op 21 mei jongstleden bijeen geweest. 

Overwegingen 

Hieronder is weergegeven welke acties er zijn uitgevoerd vanaf 2011 en welke resultaten het heeft 
opgeleverd. Ook zijn, naast de uitslag van de regionale benchmark 2012, resultaten weergegeven van 
een tweetal gemeenten die vanaf 1 januari 2013 de inzamelwijze van het huishoudelijk afval hebben 
gewijzigd en die van wezenlijk belang zijn voor de oud papier inzameling. 

Inzamelresultaten in onze gemeente 
In 2011 is gemiddeld 62,5 kg oud papier per inwoner ingezameld, in 2012 59 kg/inwoner. 
Naast de milieustraat en de inzameling via de ondergrondse containers is bij twee inzamelende 
instanties, te weten Vogelvereniging Tijdverdrijf en De Nieuwe Veste, een lichte stijging te zien. Bij de 
overige instanties is de inzameling gedaald. Er zijn drie verschillende overzichten van 2009 t/m 2012 als 
bijlage toegevoegd; 

1. een totaaloverzicht per inzamelende instantie 
2. een grafiek per inzamelende instantie 
3. een verdeling over de kernen inclusief uitbetalingen. 



Resultaten diverse acties 

Inzamelende verenigingen/instanties 

Na de reeds genoemde activiteiten in de evaluatienota 2011 zijn nog enkele extra acties uitgevoerd door 
de inzamelende verenigingen: 

Harmonie St. Ceacilia Kruisland zamelt het oud papier binnen de bebouwde kom huis aan huis in. 
Naast de brengcontainer die 1x per maand geplaatst werd, is deze frequentie uitgebreid naar 2 
keer per maand. Resultaat: Deze actie heeft geen toename van de inzameling oud papier 
opgebracht maar juist een daling. 
Sv Diomedon en Gummarusschool zijn in de wijk Steenbergen Zuid gestart met een huis aan 
huisinzameling 1x per maand en een brengcontainer 1x per maand. Door tegenvallende 
resultaten werd al snel de frequentie van de brengcontainer verhoogd naar 2x per maand en nu 
staat zelfs de container weer elke week. Dit kwam mede door de uitslag van een door hen 
gehouden enquête. Hieruit kwam dat burgers liever een hogere frequentie van de brengcontainer 
wilden. Het ingezameld aantal kg via de brengcontainer stijgt wel maar het totale resultaat laat 
echter nog steeds een dalende lijn zien. 

Gemeente 
Gratis containerwisselingactie in 2011 
Doel van de actie was een betere afvalscheiding, dus ook meer oud papier, te bewerkstelligen 
met daarbij een mogelijkheid voor de burger om minder afvalstoffenheffing te betalen. Deze actie 
heeft echter geen toename van de oud papierinzameling opgeleverd. 

- Sorteeranalyses 2011/2012 
Bureau Milieu en Werk heeft de samenstelling van het restafval onderzocht. Hiermee werd 
duidelijk hoeveel oud papier er in de containers zat, dus hoeveel werkelijk nog te halen valt. 
Hierbij is een koppeling gemaakt met de totale afvalinzameling. De resultaten zijn tevens 
meegenomen in de regionale benchmark. Gemiddeld zit er in onze gemeente nog 1 o u d 
papier in het restafval. Respons is laag; 12Vo. 
Dit betekent, volgens een theoretische berekening, dat er nog maximaal 23 kg per inwoner/jaar in 
het restafval zit. Het daadwerkelijk te behalen aantal kilogrammen is echter afhankelijk van welke 
vervolgactie wordt ondernomen, maar globaal is er van de 23 kg oud papier in het restafval nog 
zo'n 5 tot 10 kg apart in te zamelen. 

Uitslag sorteeranalyses aandeel oud papier in restafval(containers) 

Kern Gemiddeld 
(van 2 metingen) 

Indicatie 

Steenbergen 10,6o7o Normaal 
Dinteloord 1 W o Normaal tot veel 
Kruisland 7,10/0 Weinig 
Nieuw-Vossemeer 12,90Zo Veel 
Welberg 12,80/0 Veel 

Regionale benchmark 2012 
Uit de regionale benchmarkrapportage, welke tevens is opgesteld door Bureau Milieu en Werk, kan 
worden herleid dat onze gemeente op het gebied van de oud papierinzameling een van de laagst 
scorende gemeenten is. Verder laat de rapportage ook zien dat door alle gemeenten het afgelopen jaar 
minder papier wordt ingezameld dan het voorgaande jaar. Gemiddeld is de respons 80oZo = 70 kg per 
inwoner. 
De rapportage is momenteel in concept gereed. Zodra de rapportage in de bestuurscommissie 
duurzaamheid is vastgesteld zal deze ter kennisname aan uw raad worden aangeboden. 
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De rapportage is momenteel in concept gereed. Zodra de rapportage in de bestuurscommissie 
duurzaamheid is vastgesteld zal deze ter kennisname aan uw raad worden aangeboden. 

Landelijke tendens 
Er is een landelijke afname van de vrijkomende hoeveelheid papier: Verklaringen voor deze afname zijn; 
het teruglopen van het aantal abonnementen op kranten en tijdschriften en terugloop in advertenties als 
gevolg van de economische situatie en voortschrijdende digitalisering informatieverkeer (bron FNOI, 
Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie). Het landelijk gemiddelde voor een gemeente met 
stedelijkheidsklasse 4 ligt nu op 75 kg/inwoner (bron: CBS 2011). 

Proef minicontainers 
Reeds enkele jaren staat er in onze gemeente bij een aantal huishoudens op proef een 140 liter 
papiercontainer. Het doel van deze proef is om na te gaan hoeveel papier er wordt ingezameld en over 
welke periode de container vol is. Het betrof huishoudens met verschillende samenstellingen, 1 tot 4 
personen. De opbrengst oud papier varieerde van 40 kg - 57 kg per kwartaal. Het duurde ongeveer 5 à 6 
weken voordat de containers vol waren. Uitgaande van gemiddeld 45 kg per kwartaal over 2 personen is 
het resultaat 90 kg per inwoner per jaar. 

Recente resultaten papiercontainers aan huis gemeenten Rucphen en Bergen op Zoom 
Gemeenten Rucphen en Bergen op Zoom zijn op 1 januari 2013 gestart met een papiercontainer aan 
huis. In Bergen op Zoom heeft eerst een succesvolle pilot gedraaid. Rucphen is in één keer gestart. 
Tegelijkertijd is in deze gemeenten tevens diftar, op basis van (volume) frequentie ingevoerd. Deze twee 
gemeenten hadden voorheen ongeveer dezelfde resultaten als onze gemeente. 

Hieronder ziet u de resultaten ingezameld oud papier via de minicontainers in het eerste kwartaal 2013 
ten opzichte van 2012. In de laatste kolom is de totale toename, dus inclusief de milieustraat, 
weergegeven. De inzameling via de milieustraat is vanzelfsprekend afgenomen. 

Gemeente Tonnages in 2012 Tonnages in 2013 Toename X 
excl. milieustraat 

Toename "îĥ 
incl. milieustraat 

Bergen op Zoom 988 1.110 12,4
0

7o 

Rucphen 312 379 21,5
0

7o 16,7
0

7o 

Note Rucphen: Bedrijfspapier is niet meer mogelijk via papiercontainers aan huis. Dit werd echter voorheen wel regelmatig naar de 
brenglocaties gebracht. Dit betekent dus dat het stijgingspercentage van het aanbod door de burgers eigenlijk nog hoger is. 

Pers/publicaties 
Vanuit de werkgroep werd geopperd om nog meer publiciteit te wijden aan de inzameling van het oud 
papier. Tevens kan het kenbaar maken van de resultaten van de sorteeranalyses in de diverse kernen 
voor de burger een extra stimulans zijn om het afval beter te scheiden. 

Samengevat 
De inzameling oud papier loopt terug ondanks alle inspanningen. Alhoewel de terugloop ook een 
landelijke tendens is scoort onze gemeente qua papierinzameling regionaal gezien erg laag. Het is van 
belang om dit jaar een richting in te gaan die de meeste kans van slagen heeft. Er zijn diverse 
mogelijkheden waarbij 'best practices' meegenomen kunnen worden. 
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Middelen 
Het contract met de firma Kempenaars loopt t/m 31 december 2013. Wij krijgen een vergoeding van 
e 4 0 , - per ton. De vergoeding voor de verenigingen is C 3 0 , - per ton bij een brengsysteem, bij een 
haalsysteem C 4 0 , - per ton. De stimulansregeling loopt nog. Kosten in 2012 hiervoor waren ± C 2.650,- . 
We zullen in de loop van dit jaar aangeven hoe hiermee verder te gaan. 

Risico's 
Om de oud papierinzameling een extra impuls te geven zullen in samenspraak met de werkgroep andere 
stappen moeten worden ondernomen, anders bestaat het risico dat het aantal kilogrammen nog verder 
daalt. Ook zal in het kader van de regionale 'afvalvisie Duurzaam West-Brabant' extra maatregelen 
genomen moeten worden om het afvalaanbod in onze gemeente te reduceren en dus een betere 
afvalscheiding in algemene zin te bewerkstelligen. 

Communicatie/Aanpak 
In augustus aanstaande komt de werkgroep oud papier nogmaals bij elkaar. De leden van de werkgroep 
hebben het gevoel al het mogelijke te hebben gedaan om de papierinzameling te verhogen. Overige 
opties, zoals bijvoorbeeld een papiercontainer aan huis, worden bekeken en zullen tijdens de volgende 
bijeenkomst verder aan de orde komen. Hierna wordt er een concreet voorstel aan uw raad aangeboden. 

Om de burgers extra te motiveren worden de uitslagen van de sorteeranalyses gepubliceerd. 
In 2013 worden in alle kernen wederom sorteeranalyses gehouden. 

Afsluiting 

Wij gaan ervan uit u met deze rapportage voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester, 

r. J.M.W.H. Leloux drs. S.C.C.M. Bolten 

C 

Bijlagen: 
totaaloverzicht per inzamelende instantie 
grafiek per inzamelende instantie 
verdeling over de kernen inclusief uitbetalingen 
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