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Geachte leden van de gemeenteraad, 

Uw gemeente wil op een verantwoorde manier met zijn afval omgaan en tegelijk worden 
ontzorgd. Daarom heeft u met Wecycle de samenwerkingsovereenkomst verlengd voor 
afgedankte elektrische apparaten (e-waste). 

Uw inwoners en het gemeentebestuur zijn via Wecycle verzekerd van een optimale recycling 
van het e-waste: grondstoffen worden maximaal hergebruikt, schadelijke stoffen veilig 
verwijderd, illegale export voorkomen en C02-uitstoot vermeden. Via deze brief brengen wij u 
op de hoogte van enkele belangrijke resultaten. 

Wecycle Recycle Certificaat 
Bij deze brief ontvangt u het Wecycle Recycle Certificaat 2013 voor uw gemeente. Hierop ziet 
u hoeveel e-waste uw gemeente heeft afgeven aan Wecycle, welk recycleresultaat dit heeft 
opgeleverd en hoeveel C02-uitstoot is vermeden. 

Benchmark 
Wecycle heeft voor het vierde jaar op rij een benchmarkonderzoek uitgevoerd naar de afgifte 
door gemeenten van e-waste via de gemeentelijke milieustraten in 2013. Dit levert voor uw 
gemeente het volgende op: 

Gemiddeld ingezameld aantal kilo's per inwoner van uw gemeente : 6,0 
Gemiddeld ingezameld aantal kilo's per inwoner bij gemeenten in een 4,6 
vergelijkbare stedelijkheidsklasse : 
Landelijk gemiddeld ingezameld aantal kilo's per inwoner : 4,5 

De volledige benchmark staat op wecycle.nl/benchmark. 
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Wecycle helpt u graag bij het verder verbeteren van de inzameling van e-waste. Om de 
inzameling via de milieustraat te stimuleren, kunt u meedoen met inzamelcampagnes en 
gratis gebruik maken van promotie-ondersteuning en communicatiemateriaal. 

Kostenvergoeding 
Onderdeel van het contract is dat uw gemeente al het ingenomen e-waste afgeeft aan 
Wecycle. Hiervoor ontvangt uw gemeente een vergoeding van C 85,- per ton (prijspeil 2014) 
voor de kosten die op de milieustraat worden gemaakt voor inname, tijdelijke opslag en 
afgifte. 

Contact 
Wilt u in gesprek met Wecycle, bijvoorbeeld over het Recycle Certificaat of wilt u informatie 
over hoe u meer e-waste kunt inzamelen, neem dan contact op met onze Adviseur Overheid 
Eric van der Schans via e-mail: eric.vanderschans(S)wecycle.nl of telefoonnummer (079) 7600 
671. 

Met vriendelijke groet, 
1 

I Jan Vlak 
algemeen directeur 
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Uw gemeente heeft afgedankte elektrische apparaten afgegeven aan Wecycle. Daarmee is uw gemeente er zeker van 

dat deze op een verantwoorde manier worden ingezameld en optimaal gerecycled. Dit Wecycle Recycle Certificaat is 

een overzicht van de afgegeven hoeveelheden, met welk percentage deze zijn gerecycled en de vermeden C02-uitstoot. 

Gemeente: 
Steenbergen 

Periode: 
1 januari - 31 december 

Afgegeven apparaten voor recycling 

140.940 kilo 

Materiaalhergebruik 

840/0 

Wecycle rapporteert de resultaten van inzameling en hergebruik aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

Terugdringing broeikaseffect 
Door optimale recycling van elektrische apparaten én de vernietiging van CFK's uit koel- en vriesapparaten, wordt de 

uitstoot van C0 2 vermeden. Dit draagt bij aan de terugdringing van het broeikaseffect. Uw gemeente heeft hieraan de 

onderstaande bijdrage geleverd. 

Vermeden CCyequivalenten 
door recycling 136.526 kilo 

door vernietiging van CFK's 396.028 kilo 

Totaal 532.554 kilo 

Overzicht resultaat recycling apparaten 

fii materiaal hergebruik 840
ŵ 

teruggewonnen energie 13
0

ŵ 

verbrand 1
0

ŵ 

gestort 2
0

ŵ 

Uitsplitsing materiaalhergebruik 

metalen 

glas 

plastics 

600/0 

180/0 

170/0 

overige grondstoffen 5
0

ŵ 
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Alk percentages zijn gemiddelden over alle gemeenten. 


