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Onderwerp

Afvalscheiding hoogbouw

Geachte dames, heren,

In december 2018 heeft het college u, bij de behandeling van het voorstel voor omgekeerd
inzamelen in de laagbouw, een plan voor verbetering van de afvalscheiding in hoogbouw
toegezegd. Bij deze bieden wij u dit plan aan. Wij zullen de agendacommissie in overweging
geven om dit plan te agenderen voor de commissievergadering.

Definitie hoogbouw
Het plan ‘Afvalscheiding hoogbouw’ heeft betrekking op alle woningen waar niet met idiko’s
kan worden ingezameld. Dit geldt voor flats, gestapelde bouw en grondgebonden woningen
zonder voortuin of achterom. Voor de leesbaarheid worden al deze woningen in dit plan onder
de term ‘hoogbouw’ geschaard.

Uitvoeringsplan Afvalscheiding hoogbouw
In 2019 is veel focus geweest op de PMD-scheiding. Zowel landelijk als in Schiedam zijn de
randvoorwaarden voor de PMD-scheiding veranderd. Het plan voor afralscheiding in de
hoogbouw houdt hier rekening mee. In het plan worden achtereenvolgens de veranderde
randvoorwaarden voor de PMD-scheiding, de gevolgen voor Schiedam, een vijftal scenario’s
voor de PMD-scheiding en de toelichting van onze keuze voor één van deze scenario’s
beschreven. Afgesloten wordt met een overzicht van maatregelen waarvan de komende periode
wordt onderzocht of die kunnen bijdragen aan een effectiever afvalbeheer.

Afralbeheerprestaties
$chiedam realiseert gunstige milieuprestaties tegen lagere afvalbeheerskosten dan andere
gemeenten met veel hoogbouw en dit willen we vasthouden.
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Keuze PMD-scheiding
Voor wat betreft de PMD-scheiding kiest het college voor bronscheiding in de laagbouw en een
combinatie van bron- en nascheiding in de hoogbouw. Deze keuze sluit aan bij het door de raad
in de ‘Afvalstoffenverordening Schiedam 2013’ gestelde kader dat PMD afzonderlijk moet
worden aangeboden en bij Beleidsplan ‘Afval the Challenge’. Deze keuze draagt ook het meest
hij aan de door de raad gewenste daling van de hoeveelheid restafral.

Schiedam kiest er voor om de afralscheidingsdoelstellingen samen met de inwoners te
realiseren. We willen mensen in de hoogbouw die hun afral nu al goed scheiden ‘belonen’ met
goede voorzieningen voor afralscheiding, ook voor PMD. Daarnaast worden inwoners die PMD
scheiden geconfronteerd met de grote hoeveelheid verpakkingsafral. Dit bevordert het
scheidingsbewustzijn en de scheidingsbereidheid voor andere stromen zoals GFT, papier,
textiel en glas. Tevens stimuleert bronscheiding van PMD:
. afralpreventie door het betrekken van de wijze van verpakkingen bij aankoopbeslissingen

(verpakkingsvrje producten, eigen boodschappentas mee)
. afvalscheiding op scholen en bedrijven (hun restafral wordt niet nagescheiden)

Realisatie doelstelling
De afgelopen jaren zijn belangrijke stappen gezet op weg naar de doelstelling om de
hoeveelheid restafral terug te brengen tot i6o kilo per inwoner in 2020. Of dit al in 2020 gaat
lukken is spannend. We houden u op de hoogte.

Voorbehoud
De gemeente Schiedam heeft door middel van een motie bij de VNG-ledenvergadering
bewerkstelligd dat in de hoogbouw de combinatie van bron- en nascheiding van PMD mogelijk
blijft. In paragraaf 2.3 van het plan wordt dit verder toegelicht. Het plan is onder voorbehoud
van de verwachte positieve besluitvorming van het PKO (Platform Ketenoverleg
Ketenovereenkomst verpakkingen) ten aanzien van de invulling van dit maatwerk.

Wij beschouwen de toezegging ‘Afvalscheiding in hoogbouw’ met de toezending van dit plan als
afgedaan.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Schiedam,
de secretaris, de burgeme ter,

drs. M. A. van den Hende, wnd C.H.J. La
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding   
In december 2018 heeft de raad ingestemd met de voor omgekeerd inzamelen in de laagbouw 
vereiste aanpassingen van de ‘Afvalstoffenverordening Schiedam 2013’ (18VR058). Bij de behandeling van dit voorstel heeft het college een plan voor verbetering van de afvalscheiding in hoogbouw aan de raad toegezegd1.    1.2 Beleid Doelstelling De hoofddoelstelling van beleid is minder huishoudelijk restafval voor verbranding. Verbranden van restafval is slecht voor het milieu omdat er CO2 vrijkomt en omdat er waardevolle grondstoffen verloren gaan. Gescheiden afval wordt hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Dit is bovendien goedkoper dan verbranden. In de Begroting is als prestatiedoelstelling opgenomen om de hoeveelheid restafval te doen dalen naar 160 kilo per inwoner per jaar in 2020 (begrotingsprogramma Ruimtelijke inrichting in samenhang, prestatiedoelstelling 10).  Kaders 
De kaders voor het afvalbeleid liggen vast in de Afvalstoffenverordening en beleidsplan ‘Afval the 
Challenge’. In de ‘Afvalstoffenverordening Schiedam 2013’ is bepaald dat PMD afzonderlijk (gescheiden) moet worden aangeboden. Met beleidsplan ‘Afval the Challenge’ heeft de raad gekozen voor het zogenaamde ‘omgekeerd inzamelen’, waarbij het aanbieden van grondstoffen even gemakkelijk wordt gemaakt als het aanbieden van restafval. In december 2018 heeft de raad ingestemd met de voor omgekeerd inzamelen vereiste aanpassing van de maximale afstand tot ondergrondse containers in de ‘Afvalstoffenverordening Schiedam 2013’.    1.3 Afvalbeheerprestaties Schiedam Evaluatie omgekeerd inzamelen laagbouw  In 2019 is omgekeerd inzamelen ingevoerd bij de laagbouw. Deze periode is vrij kort om goede conclusies te kunnen trekken over de ingezamelde hoeveelheid PMD maar de resultaten tot nu toe zijn boven verwachting. Geëxtrapoleerd naar een jaar is per laagbouwbewoner circa 18 kilo PMD ingezameld. Dat is ruim boven het gemiddelde van steden met stedelijkheidsklasse A. 
 Ontwikkeling van de hoeveelheid restafval Schiedam heeft de afgelopen jaren diverse maatregelen gericht op het verminderen van de hoeveelheid restafval genomen. Met resultaat. Sinds 2012 is de hoeveelheid restafval per inwoner gedaald en sinds 2015 is het afvalscheidingspercentage gestegen. 
 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Restafval per inwoner (kg) 372 367 349 300 281 276 303 239 177 
Afvalscheidingspercentage 30 29 28 30 30 31 31 43 58                                                                     1 Met hoogbouw wordt in dit plan bedoeld: woningen waarbij voor de afvalinzameling geen kliko’s kunnen worden toegepast. 
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Afvalbeheerprestaties Schiedam t.o.v. andere gemeenten  RWS en brancheorganisatie NVRD vergelijken jaarlijks de afvalbeheerprestaties van Nederlandse gemeenten in de Benchmark Huishoudelijk Afval. In de benchmark worden gemeenten vergeleken in hoogbouwklassen. Schiedam is ingedeeld in KLASSE A (50-100% hoogbouw). In onderstaande tabel zijn de afvalbeheerprestaties op hoofdlijnen voor het jaar 2018 van Schiedam ten opzichte van andere KLASSE A gemeenten weergegeven. Uit deze tabel blijkt dat Schiedam betere milieuprestaties tegen lagere afvalbeheerskosten realiseert dan andere KLASSE A Gemeenten.  Prestatie indicator Schiedam KLASSE A 
Hoeveelheid restafval (kg/inw) 177 242 
Scheidingspercentage (%) 58% 42% 
CO2-reductie (kg/inw)2 201 119 
Afvalbeheerkosten (€/aansluiting) 196 200 

 
 1.4 Leeswijzer 
 In 2019 is veel focus geweest op de PMD-scheiding. Zowel landelijk als in Schiedam zijn de randvoorwaarden voor de PMD-scheiding veranderd. Het plan voor afvalscheiding in de hoogbouw dient hier rekening mee te houden. Hoofdstuk 2 beschrijft de veranderde randvoorwaarden en de gevolgen voor Schiedam. Hoofdstuk 3 beschrijft een vijftal scenario’s die mogelijk zijn voor de PMD-scheiding in Schiedam. In hoofdstuk 4 wordt een keuze gemaakt en toegelicht voor één van deze 
scenario’s. Tot slot geeft Hoofdstuk 5 een overzicht van maatregelen waarvan de komende periode wordt onderzocht of die kunnen bijdragen aan een effectiever afvalbeheer. Ook bij de andere afvalstromen wordt namelijk steeds wordt bezien of deze efficiënter en/of effectiever voorkomen of gescheiden kunnen worden.  

                                                                    2De CO2-reductie is de hoeveelheid CO2 die wordt voorkomen als gft, pmd, oud papier, glas en textiel worden gerecycled in plaats van verbrand. 
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2 Ontwikkelingen PMD-scheiding 

2.1 Raamovereenkomst verpakkingen 
Voor verpakkingsafval geldt producentenverantwoordelijkheid. Dit houdt in dat producenten verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer van de producten die door hen op de markt zijn of worden gebracht. De producenten van verpakkingen hebben hiertoe afspraken gemaakt met het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu en de VNG. Deze afspraken zijn vastgelegd in de ‘Raamovereenkomst verpakkingen 2013-2022’. In de Raamovereenkomst zijn partijen overeen gekomen dat gemeenten verpakkingen inzamelen, sorteren en vermarkten en daarvoor een (kostendekkende) vergoeding krijgen van het verpakkend bedrijfsleven.   2.2 Ketenovereenkomst verpakkingen 
Onderdeel van de afspraken van de Raamovereenkomst is een tussentijdse evaluatie in 2017. Gezien het grote aantal ontwikkelingen, knelpunten en twistpunten hebben de onderhandelingen tussen de raamovereenkomstpartijen over de voorwaarden voor de inzameling van verpakkingen tot eind 2019 geduurd. De vernieuwde en voor gemeenten gunstigere afspraken zijn vastgelegd in de 
‘Ketenovereenkomst verpakkingen 2020-2029’.   De nieuwe afspraken zorgen er enerzijds voor dat het gescheiden inzamelen van plastic metalen en drankenkartons eenduidiger en makkelijker te begrijpen wordt en anderzijds dat de verantwoordelijkheden daar in de keten worden gelegd waar men daadwerkelijk invloed kan uitoefenen. De financiële risico’s voor gemeenten worden beperkt tot een minimum. Gemeenten ontvangen van het Afvalfonds een vergoeding voor de kosten voor de inzameling. Deze vergoeding geldt zowel voor recyclebare als niet recyclebare PMD-verpakkingen. Ook dragen gemeenten geen (financiële) verantwoordelijkheid meer voor de sortering en de vermarkting. Het Afvalfonds vergoed deze kosten rechtstreeks aan de publieke regieorganen en private contractpartijen. Door aan te sluiten bij een publiek regieorgaan kunnen gemeenten invloed op de wijze waarop het ingezamelde materiaal wordt gesorteerd en gerecycled blijven uitoefenen.    2.3 Combinatie van bron- en nascheiding  
Onderdeel van de nieuwe afspraken in het kader van de Raamovereenkomst Verpakkingen is de keuzemogelijkheid voor gemeenten voor bronscheiding, nascheiding of een combinatie van bron- en nascheiding. Het uitgangspunt van de nieuwe afspraken is dat per inzamelroute (lees huishouden) moet worden gekozen voor bronscheiding óf nascheiding. Met deze bepaling wordt voorkomen dat PMD-arm restafval wordt nagescheiden en worden de kosten van de totale keten van kunststofinzameling beperkt.  De gemeente Schiedam laat echter zien dat bij de hoogbouw een combinatie van bron- en nascheiding van PMD de beste resultaten oplevert. De gemeente Schiedam heeft daarom door middel van een motie bij de VNG-ledenvergadering (bijlage) bewerkstelligd dat in de hoogbouw de combinatie van bron- en nascheiding van PMD mogelijk blijft. In de motie heeft de gemeente Schiedam een maatwerkoplossing bepleit voor gemeenten met een hoog aandeel woningen waar niet 
met kliko’s kan worden ingezameld. De maatwerkoplossing maakt het mogelijk dat alle inwoners van Schiedam PMD gescheiden kunnen aanbieden en dat het restafval van de hoogbouw wordt nagescheiden. De motie Schiedam is met 98,24% van de stemmen aangenomen.  Het restafval van de laagbouw wordt niet meer nagescheiden. 
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Citaat artikel Jeroen Ooijevaar VNG-magazine d.d. 22 november 2019 
 In de nu voorliggende ketenovereenkomst is geen ruimte voor het combineren van voor- en nascheiding op buurtniveau. Het moeten kiezen voor een van de twee systemen leidt in het geval van Schiedam tot een lastig dilemma. Kiezen we voor alleen nascheiding, dan zullen we nooit het bewustzijn bij onze inwoners kweken over afval als grondstof en staan we verder van een circulaire economie. Met nascheiding kunnen bovendien niet alle grondstoffen worden gered, waardoor de doelstelling van nul kilo restafval in 2050 niet wordt gehaald. Kiezen we voor alleen voorscheiding, dan leidt dat in de hoogbouw tot min der 
afvalscheiding. Bovendien lopen we dan de ‘bijvangst’ van nascheiding mis: ook de inerte materialen en het organisch materiaal verdwijnen de verbrandingsoven in. Zouden we kiezen voor alleen voorscheiding in de laagbouw en alleen nascheiding in de hoogbouw, dan creëren we een tweedeling die door de fysieke samenstelling van sommige wijken niet strikt te realiseren is. De overeenkomst moet mogelijkheden bieden voor maatwerk op wijk- en buurtniveau. Schiedam staat voor vermindering van de hoeveelheid restafval en wil daar samen met inwoners en ketenpartners aan blijven werken. Hiervoor is het nodig dat zowel brongescheiden als nagescheiden pmd uit onze hoogbouw voor de inzamelvergoeding in aanmerking komt. 

  2.4 Omrin stelt beperking aan bronscheiding PMD  
In de overeenkomst tussen N.V. Irado en Omrin is bepaald dat tussentijdse beëindiging van de nascheiding mogelijk is bij substantiële wijziging van de aard en samenstelling van het ter verwerking aangeboden restafval / wijziging van inzamelsysteem. Achtergrond van deze bepaling is dat de effectiviteit van de nascheiding hierdoor onder druk komt te staan. De praktijk is dat de inkomsten van het nagescheiden PMD de handelingen grotendeel bekostigen. In juli 2019 heeft Omrin aan Irado laten weten het restafval van Schiedam niet langer te willen nascheiden als Schiedam kiest voor uitbreiding/intensivering van de bronscheiding in de hoogbouw met onder andere extra PMD-containers en de invoering van omgekeerd inzamelen in de laagbouw. De afgelopen maanden hebben hierover meerdere bestuurlijke gesprekken met Irado en Omrin plaatsgevonden. De uitkomst van 
deze ‘onderhandelingen’ is dat Omrin bereid is het restafval van de hoogbouw, naast bronscheiding van PMD, te blijven nascheiden. Daarbij mag het aantal ondergrondse PMD-containers toenemen met de reeds in inrichtingsplannen geplande containers, tot in het totaal 150. Voor het restafval van de laagbouw geldt dit niet. Bij bronscheiding van PMD in de laagbouw wil Omrin het restafval niet langer nascheiden omdat het restafval te arm is aan PMD.    2.5 Gevolgen voor Schiedam  
De afspraken in het kader van de ‘Ketenovereenkomst verpakkingen’ en de afspraken met Omrin zijn bepalend voor de keuzemogelijkheden voor bronscheiding en/of nascheiding van PMD in Schiedam. Voor de hoogbouw blijft de combinatie van bron-en nascheiding, bij toepassing van maximal 150 PMD-containers, mogelijk. Het ‘omgekeerd inzamelen´, te weten containerstraatjes bestaande uit containerclusters voor restafval, papier en PMD, niet volledig kan worden doorgevoerd.  Voor de laagbouw is de combinatie van bron-en nascheiding van PMD niet langer mogelijk.  
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3 Scenario’s pmd-scheiding Schiedam 

3.1 Mogelijke scenario’s 
De gevolgen van de ontwikkelingen rondom de PMD-scheiding voor Schiedam zijn in samenspraak met Irado uitgewerkt in vijf scenario’s. Hoewel dit plan ziet op de afvalscheiding in de hoogbouw is in 
de scenario’s tevens de wijze van PMD-scheiding in de laagbouw aangegeven. Dit is nodig omdat de huidige combinatie van bron- en nascheiding van PMD binnen de nieuwe spelregels niet langer mogelijk is.   
De scenario’s 1, 2 en 3 sluiten aan bij het door de raad in de ‘Afvalstoffenverordening Schiedam 2013’ gestelde kader dat PMD afzonderlijk moet worden aangeboden. Scenario 3 geeft optimaal invulling aan het in Beleidsplan ‘Afval the Challenge’ geïntroduceerde omgekeerd inzamelen. Bij de scenario’s 
4 en 5 wordt PMD niet overal gescheiden ingezameld. Deze scenario’s zijn, alhoewel ze niet voldoen aan de gestelde kaders, voor de volledigheid toegevoegd.   De in de tabel genoemde bedragen betreffen de meerkosten per scenario ten opzichte van de in de gemeentelijke begroting 2020 opgenomen bedragen. De in de begroting opgenomen bedragen gaan nog uit van de oude randvoorwaarden waarbij ook het restafval van de laagbouw werd nagescheiden. 
Dit scenario is niet meer mogelijk. Alle mogelijke scenario’s genereren daardoor meerkosten ten opzicht van de begroting.   

 Scenari0 1 Scenari0 2 Scenari0 3 Scenari0 4 Scenari0 5 
Laagbouw bronscheiding bronscheiding bronscheiding bronscheiding nascheiding 
hoogbouw Bron- en nascheiding Bron- en nascheiding bronscheiding nascheiding nascheiding 
Aantal PMD-containers  129 150 230 0 0 
Meerkosten t.o.v. begroting € 13.000 € 14.000 € 266.000 € 66.500 € 253.000  Scenario 1  Behoud huidige aantal PMD-containers bij de hoogbouw  

Bewoners van de laagbouw blijven PMD scheiden door middel van kliko’s. Bewoners in de hoogbouw blijven PMD scheiden met de huidige van verzamelcontainers. De jaarlijkse meerkosten van dit 
scenario ten opzichte van de begroting bedragen €13.000,-. Deze kosten zijn het gevolg van het verlies van vermeden verbrandingsbelasting door het niet meer nascheiden van het restafval in de laagbouw.   Scenario 2 Uitbreiding PMD-containers in inrichtingsplannen  Bewoners van de laagbouw blijven PMD scheiden door middel van kliko’s. In reeds vastgestelde inrichtingsplannen wordt omgekeerd inzamelen gerealiseerd door plaatsing van extra PMD-containers tot maximaal 150. Omrin blijft het restafval van de hoogbouw nascheiden. De jaarlijkse meerkosten van dit scenario bedragen €14.000,- (verlies vermeden verbrandingsbelasting). De geringe meerkosten van scenario 2 ten opzichte van scenario 1 worden veroorzaakt door de extra ondergrondse containers. Deze meerkosten zijn beperkt omdat de 21 extra PMD-containers in de plaats komen van restafvalcontainers. Deze omvorming wordt gerealiseerd in projecten waardoor werk met werk gemaakt wordt.     
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Scenario 3 Uitbreiding PMD-containers tot omgekeerd inzamelen  
Bewoners van de laagbouw blijven PMD scheiden door middel van kliko’s. Bij alle hoogbouw worden containerclusters bestaande uit PMD, papier en restafval gerealiseerd. Het aantal PMD-containers neemt hierdoor toe tot 230. In dit scenario wordt het restafval niet nagescheiden. De afvalscheiding zal dalen omdat er in de hoogbouw meer PMD met nascheiding uit het restafval gehaald wordt dan met bronscheiding. Daarnaast vervalt ook het effect dat metalen, inerte materialen en organisch materiaal worden nagescheiden. Daarentegen zal de hoeveelheid door inwoners gescheiden papier en GFE toenemen. De jaarlijkse meerkosten van dit scenario bedragen €266.000,-. Deze meerkosten zijn het gevolg van het verlies van vermeden verbrandingsbelasting door het niet meer nascheiden van het restafval en door hogere inzamelkosten.  Scenario 4 Weghalen ondergrondse PMD-containers  Bewoners in de hoogbouw stoppen met PMD-scheiding. Omdat het restafval rijker aan PMD is 
worden er meer kilo’s aan Schiedam toegerekend. De totale hoeveelheid gescheiden PMD blijft hierdoor gelijk. De hoeveelheid door inwoners gescheiden papier en GFE zal afnemen. De jaarlijkse 
meerkosten bedragen €66.500,-. Deze meerkosten zijn het gevolg van extra inzamel- en verwerkingskosten voor de grotere hoeveelheid restafval, het verlies van de inzamelvergoeding voor het brongescheiden PMD en het vervallen van het positieve effect op de scheiding van papier en gft. Op termijn vallen de kapitaallasten ad. E129.000,- per jaar vrij. Of dit betekent dat dit scenario op termijn goedkoper wordt is afhankelijk van de afschrijvingstermijnen, de mogelijkheid voor hergebruik van containerputten voor andere afvalstromen en de ontwikkeling van de verwerkingstarieven in de toekomst.   Scenario 5 Weghalen ondergrondse PMD-containers en PMD-kliko’s  Bewoners in de hoogbouw en de laagbouw stoppen met PMD-scheiding. De ondergrondse PMD-containers en de PMD-kliko’s worden weggehaald. In dit scenario wordt er alleen nagescheiden. De jaarlijkse kosten bedragen €253.000,-. Deze meerkosten zijn het gevolg van extra inzamel- en verwerkingskosten voor de grotere hoeveelheid restafval, het verlies van de inzamelvergoeding voor het brongescheiden PMD en het vervallen van het positieve effect op de scheiding van papier en gft. Op termijn vallen de kapitaallasten ad. E129.000,- per jaar vrij. Of dit betekent dat dit scenario op termijn goedkoper wordt is afhankelijk van de afschrijvingstermijnen, de mogelijkheid voor hergebruik van containerputten voor andere afvalstromen en de ontwikkeling van de verwerkingstarieven in de toekomst.   
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4 Keuze bron- en nascheiding PMD  

4.1 Afweging scenario’s Keuze bronscheiding PMD laagbouw en hoogbouw De gemeente Schiedam kiest er voor om de afvalscheidingsdoelstellingen samen met de inwoners te realiseren. We willen mensen in de hoogbouw die hun afval nu al goed scheiden ‘belonen’ met goede voorzieningen voor afvalscheiding, ook voor PMD. Daarnaast worden inwoners die PMD scheiden geconfronteerd met de grote hoeveelheid verpakkingsafval. Dit bevordert het scheidingsbewustzijn en de scheidingsbereidheid voor andere stromen zoals GFT, papier, textiel en glas. Tevens stimuleert bronscheiding van PMD:  
 afvalpreventie door het betrekken van de wijze van verpakkingen bij aankoopbeslissingen (verpakkingsvrije producten, eigen boodschappentas mee) 
 afvalscheiding op scholen en bedrijven (hun restafval wordt niet nagescheiden) Deze keuze voor bronscheiding van PMD in heel Schiedam is door de raad vastgelegd in de 
‘Afvalstoffenverordening Schiedam 2013’.  
De scenario’s 1, 2 en 3 passen binnen de Schiedamse keuze voor bronscheiding. Bij de scenario’s 4 en 5 hebben niet alle Schiedammer de mogelijkheid om PMD gescheiden aan te bieden. Deze scenario’s voldoen daarmee niet aan de kaders.   Keuze combinatie bron- en nascheiding PMD hoogbouw Aanvullend op de bronscheiding van PMD is nascheiding nodig vanwege het hoge aandeel woningen waar  geen kliko’s kunnen worden toegepast en de bronscheiding minder goed lukt. Bij deze woningen levert een combinatie van bron- en nascheiding de beste resultaten op.   
De scenario’s 1 en 2 passen bij de Schiedamse keuze voor de combinatie van bron- en nascheiding van PMD bij de hoogbouw. Scenario 3 niet, bij dit scenario wordt het restafval van de hoogbouw niet 
meer nagescheiden. Hierdoor daalt de afvalscheiding en stijgen de kosten. Ook de scenario’s 4 en 5 passen niet bij deze keuze. Bij scenario 4 kunnen bewoners van de hoogbouw PMD niet gescheiden aanbieden. Bij scenario 5 kunnen naast de bewoners van de hoogbouw ook de bewoners van de laagbouw PMD niet gescheiden aanbieden. Deze scenario’s voldoen daarmee niet aan de kaders.    4.2 Keuze scenario 2 
Binnen de veranderde randvoorwaarden voor PMD-scheiding hebben bij scenario 1 en 2 alle Schiedammers de mogelijkheid om PMD gescheiden aan te bieden en wordt het restafval van de hoogbouw nagescheiden. Het verschil tussen scenario 1 en 2 is dat bij scenario 2 de komende periode in herinrichtingsprojecten 29 extra ondergrondse PMD-containers worden geplaatst. Daarmee wordt 
op die locaties ‘omgekeerd inzamelen’ gerealiseerd en de service voor PMD-inzameling voor Schiedammers vergroot. Scenario 2 draagt daarmee het meest bij aan het realiseren van de door de raad gewenste daling van de hoeveelheid restafval naar 160 kilo in 2020 (begrotingsprogramma Ruimtelijke inrichting in samenhang, prestatiedoelstelling 10). De meerkosten van scenario 2 ten opzicht van scenario 1 zijn marginaal. Het college kiest daarom voor scenario 2.   De keuze voor scenario 2 betekent binnen de veranderde randvoorwaarden dat het afval van de laagbouw niet meer wordt nagescheiden. Hierdoor vervalt het financiële voordeel van de vermeden verbrandingsbelasting. Dit financiële nadeel is onvermijdelijk en stoppen met bronscheiding van PMD in de laagbouw (scenario 5) is veel duurder. Een andere kanttekening is dat het aantal PMD-
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containers tot maximaal 150 mag groeien. Hierdoor kan ‘omgekeerd inzamelen niet volledig worden doorgevoerd. Daar staat tegenover dat de gemeente Schiedam een relatief hoge dichtheid 
grondstoffencontainers kent. Vrijwel alle huishoudens zonder eigen kliko’s vinden binnen een afstand van 250 meter hemelsbreed een ondergrondse container voor papier en PMD.  Schiedam moet deze concessies doen om de kosten van de totale keten van PMD-scheiding beperkt te houden en het voor alle partijen haalbaar te maken om hun rol in de keten te vervullen.    4.3 Gevolgen voor Schiedammers  
De keuze voor scenario 2 betekent dat PMD bij de laagbouw met kliko’s en bij de ‘hoogbouw’ met 150 ondergrondse PMD-containers wordt ingezameld en dat het restafval van de ‘hoogbouw’ wordt nagescheiden. Voor Schiedammers  betekent deze keuze een voortzetting van de bestaande situatie voor wat betreft de PMD-inzameling. Zij blijven worden opgeroepen om hun PMD te scheiden.    4.4 Juridische gevolgen  
Het gekozen scenario 2 sluit aan bij het door de raad in de ‘Afvalstoffenverordening Schiedam 2013’ gestelde kader dat PMD afzonderlijk moet worden aangeboden.   4.5 Financiële gevolgen  
Door het wegvallen van de nascheiding van het restafval van de laagbouw wordt er meer afval verbrand. Binnen de afspraken met Omrin betekent dit een verlies van het financieel voordeel van de vermeden verbrandingsbelasting ad. € 14.000 per jaar. Deze kosten zijn niet opgenomen in de begroting 2020 en de afvalstoffenheffing 2020. Bij een eventuele budgetoverschrijding worden de kosten ten laste gebracht van de voorziening afval. Met ingang van 2021 worden deze kosten opgenomen in de begroting en de afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing stijgt hierdoor met circa 
€ 0,40 per huishouden.    
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5 Andere verbetermogelijkheden  

Naast de PMD-inzameling wordt ook bij de andere afvalstromen steeds bezien of deze efficiënter en/of effectiever voorkomen of gescheiden kunnen worden. De komende periode worden de hieronder opgesomde maatregelen onderzocht.    5.1 Verbetering nascheiding 
Omrin is voornemens om de huidige nascheidingsinstallatie uit te bereiden. Met deze uitbreiding kunnen bepaalde nog in het restafval aanwezig organische materialen (o.a. luiers en papier) en kunststof verpakkingen worden nagescheiden. Met deze uitbreiding van de installatie haalt Omrin circa 20 kilo grondstoffen per inwoner per jaar extra uit het restafval.   5.2 Omgekeerd inzamelen 
De komende periode worden een aantal herinrichtingen die zijn gebaseerd op het principe van omgekeerd inzamelen uitgevoerd. In deze projecten worden containerclusters bestaande uit containers voor restafval, papier en PMD gerealiseerd. Dit betreft onder andere de projecten Fabribuurt, Wetenschapsbuurt, Schaepmansingel, Natuurkundigenbuurt, Alphons Ariënsstraat, Havendijk, Harga en het DCMR-gebouw.    5.3 Circulair ambachtscentrum 
 Bij de behandeling van de begroting 2019 heeft de gemeenteraad van Schiedam een motie aangenomen om samen met Irado de mogelijkheden voor het opzetten van een bouwkringloop te onderzoeken en zo hergebruik van ingeleverde bouwmaterialen te stimuleren. Ter invulling van deze motie hebben wij in samenwerking met Irado en Kringloopwinkel Het Goed onderzocht in welke vorm er invulling gegeven kan worden aan deze motie. De eerste stappen naar een Circulair ambachtscentrum zijn inmiddels genomen. In samenwerking met Buurtwerkplaats de Buren wordt een deel van het hout van de Milieustraat hergebruikt tot tafelbladen en insectenhotels. Binnenkort start bij Het Goed een kleine bouwmarkt met materialen afkomstig van de Milieustraat. In 2020 worden deze initiatieven verder doorontwikkeld. Gewerkt wordt aan een bedrijfsstructuur en een geschikte ruimte voor de circulaire activiteiten. De activiteiten van Buurtwerkplaats de Buren en (onderdelen van ) Het Goed kunnen mogelijk worden ondergebracht in het Ambachtscentrum.   5.4 Samenwerking met Schiedammers 
Sinds Afval the Challenge is sterk ingezet op persoonlijke communicatie en participatie. Dit heeft onder andere vorm gekregen in de recyclewinkel, markgesprekken en campagnes als Afval the Game Scholen, de flatbingo, 100-100-100 en de gouden kliko3. Deze aanpak heeft bijgedragen aan het groeiende besef onder Schiedammers van het belang van afvalvermindering. Vanaf 2020 zullen we deze inzet, mede vanwege de kosten, in afgeslankte vorm continueren en meer integreren in de reguliere afvalcommunicatie.                                                                      3Zie voor een beschrijving van deze projecten beleidsplan ‘Afval the Challenge’ 
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 5.5 Diftar 
Het college zet in op omgekeerd inzamelen en heeft toegezegd dat de invoering van diftar deze 
collegeperiode niet aan de orde is. Wel is in beleidsplan ‘Afval the Challenge’ een onderzoek naar de mogelijkheden van een diftarsysteem om de hoeveelheid restafval verder te verminderen opgenomen. In 2019 hebben de gemeenten Vlaardingen en Capelle aan den IJssel een onderzoek naar diftar geïnitieerd. De gemeente Schiedam heeft hierbij voor de volledigheid aangesloten. De conclusie van het onderzoek is dat alleen een diftarsysteem op basis van gewicht te combineren is met nascheiding bij Omrin. Hiermee is een reductie van de hoeveelheid restafval te realiseren, maar de kosten van afvalbeheer nemen door dit systeem toe. Daarbij geldt dat er vrijwel geen ervaringen zijn met diftar op gewicht in ondergrondse containers waardoor er veel operationele onzekerheden zijn. Met name het functioneren van de weegmodule en het effect op de openbare ruimte (toename bijplaatsing van afvalzakken) is moeilijk te voorspellen.   5.6 Optimalisering inzameling klein huishoudelijk afval  Textielinzameling anders vormgeven Net als in veel andere gemeenten neemt de kwaliteit van het ingezamelde textiel af. Het probleem van vervuiling doet zich met name voor bij inzameling met ondergrondse containers. Momenteel onderzoeken wij alternatieve inzamelingsmogelijkheden voor textiel, zodat de kwaliteit van het textiel verbetert. Mogelijke oplossingen zijn inzameling op locaties als scholen, tehuizen en openbare gebouwen of bovengrondse, handmatig te ledigen containers in de openbare ruimte.   Optimalisering papier- en glasinzameling Er zit nog veel glas en papier in het restafval. Momenteel onderzoeken we de mogelijkheden om extra ondergrondse containers voor glas en papier te realiseren. Dit gebeurt in samenhang met een onderzoek naar inefficiënte restafvalcontainers (containers waar weinig gebruik van wordt gemaakt). Naar schatting kunnen circa vijftien restafvalcontainers worden vervangen door  glas- of papiercontainers.  Optimalisering GFE inzameling 
In 2018 en 2019 zijn zo’n honderd voedselrestencontainers (GFE-containers) geplaatst. In Schiedam West zijn de containers projectmatig geplaatst. Daarnaast zijn op diverse plekken GFE-containers op verzoek van bewoners geplaatst. In 2020 worden naar schatting twintig GFE-containers op verzoek van bewoners geplaatst.   Proef met de BEST-tas In 2020 wordt bij vijfduizend huishoudens in één van de Irado-gemeentes een proef uitgevoerd met de BEST-tas. De BEST-tas is een plastic zak in het leven geroepen om oude boeken, elektrische apparaten, speelgoed en textiel uit het restafval te houden. De Best-tas wordt gratis vertrekt en periodiek aan huis ingezameld. Bij succes kan deze werkwijze worden uitgerold.   
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5.7 Optimalisering inzameling grof huishoudelijk afval  Gescheiden inzameling matrassen Matrassen worden door de verwerkers niet meer geaccepteerd in het grofvuil. Daarnaast bestaan er recyclingmogelijkheden voor droge matrassen. Om die reden worden deze sinds 2019, zowel op de milieustraat als in de grofvuilroute, afzonderlijk ingezameld.  Gescheiden inzameling wit- en bruingoed aan huis De mogelijkheid om de koelkastenroute uit te breiden naar alle grote apparaten met een stekker wordt onderzocht. Afgedankte elektrische en elektronische apparaten gaan naar het Regionaal Sorteercentrum van Irado. Hier worden televisies, koelkasten enz. van de diverse milieustraten opgeschoond en gesorteerd. Dit leidt tot een doelmatigere verwerking en hoogwaardiger hergebruik van de elektrische en elektronische componenten. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vinden bij het RSC via Stroomopwaarts een werkplek.  Gescheiden inzamelen grofvuil  Op dit moment wordt onderzocht of de inzameling van grofvuil anders georganiseerd kan worden met als doel afvalstromen gescheiden in te zamelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een separate inzameling van hout. Of het periodiek op wijkniveau organiseren van een mobiele milieustraat bestaande uit verschillende kleinere afzetcontainers voor  verschillende afvalstromen.  Toegangspas milieustraat Het overgrote deel van de Schiedammers beschikt over een toegangspas voor  een ondergrondse container. In 2020 moet deze toegangspas ook worden getoond om toegang te krijgen tot de milieustraat. Hiermee wordt voorkomen dat bedrijven en/of niet-Schiedammers gratis meeliften op de milieustraat. Inwoners die voor restafval geen gebruik maken ondergrondse containers (inpandige 
rolcontainers, buitengebied kliko’s) ontvangen een toegangspas voor de milieustraat.   Openingstijden milieustraat In 2020 wordt onderzocht of de openingstijden van de milieustraat kunnen worden verruimd.  Mogelijk kan de in 2014 als bezuinigingsmaatregel doorgevoerde woensdagssluiting worden teruggedraaid.    
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Bijlage 1 

Motie VNG-ledenvergadering:  Maatwerk Schiedam ketenovereenkomst verpakkingen   
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Bijlage 2 

Artikel VNG-Magazine 22 november 2019 
 

Nieuwe afspraken afval zijn dilemma voor Schiedam  Auteur: Jeroen Ooijevaar, wethouder Schiedam 

De afspraken uit de Raamovereenkomst Verpakkingen dwingen gemeenten te kiezen 
voor voor- of nascheiding. Dat komt de realisatie van afvaldoelen niet ten goede, 
schrijft wethouder Jeroen Ooijevaar. 

 Op 29 november besluit de VNG op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering over nieuwe afspraken over de afvalinzameling, die zijn vastgelegd in de Raamovereenkomst Verpakkingen. 
De gemeente Schiedam heeft in 2017 het beleidsplan Afval the Challenge vastgesteld. Daarmee streven we naar meer bewustzijn, actievere afvalpreventie en afvalscheiding en 
een drastische teruggang in het aantal kilo’s restafval. En met succes. Niet alleen realiseert Schiedam hiermee goede milieuresultaten, ook is het gelukt de stijging van de verbrandingsbelasting, die sinds vorig jaar bijna is verdrievoudigd, op te vangen binnen de afvalbegroting. Schiedam heeft een woningvoorraad en bevolkingssamenstelling die vergelijkbaar is met 
die van bijvoorbeeld Rotterdam. Schiedam bestaat voor zo’n 80 procent uit hoogbouw en gesloten bouwblokken. Daar wordt afval ingezameld met ondergrondse containers voor plastic, metaal en drankkartons (pmd), glas, papier, groente-, fruit- en etensresten (gfe), textiel en restafval. Daarnaast kiezen we in hoogbouwgebieden voor nascheiding om tot een hoger scheidingspercentage te komen. In buurten met laagbouw worden grondstoffen aan huis opgehaald. Restafval wordt daar juist verzameld in ondergrondse containers in de wijk. Het omgekeerde dus van wat gebruikelijk is. 
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Schiedams afval gaat naar onze verwerker, die alsnog een deel van de grondstoffen weet terug te winnen uit restafval. De belangrijkste grondstof in dit proces is pmd, circa tien kilo per persoon. Bijkomend voordeel is dat per persoon jaarlijks ook nog eens tachtig kilo organisch materiaal worden nagescheiden. Dat hoeft dus niet de afvaloven in. Ons beleid van een combinatie van voor- en nascheiding leidt er dus toe dat niet alleen PMD beter wordt gescheiden, maar ook andere grondstoffen beter en bewuster apart worden ingezameld. 
Ter illustratie: de hoeveelheid restafval is in Schiedam zo’n 25 procent lager dan bij gemeenten met een vergelijkbare stedelijkheid. Dat geldt ook voor het afvalscheidingspercentage: in Schiedam 58 procent tegenover 42 procent bij vergelijkbare gemeenten. Verder scheiden Schiedammers gemiddeld 69 kilo papier, pmd, textiel en gfe; ongeveer anderhalf keer zo veel als buurgemeenten. Het beeld bestaat dat binnen grootstedelijke gebieden de samenstelling en inrichting van de stad afvalscheiding onmogelijk maken. De resultaten van Schiedam bewijzen het tegendeel! 
In de nu voorliggende ketenovereenkomst is geen ruimte voor het combineren van voor- en nascheiding op buurtniveau. Het moeten kiezen voor een van de twee systemen leidt in het geval van Schiedam tot een lastig dilemma. Kiezen we voor alleen nascheiding, dan zullen we nooit het bewustzijn bij onze inwoners kweken over afval als grondstof en staan we verder van een circulaire economie. Met nascheiding kunnen bovendien niet alle grondstoffen worden gered, waardoor de doelstelling van nul kilo restafval in 2050 niet wordt gehaald. 
Kiezen we voor alleen voorscheiding, dan leidt dat in de hoogbouw tot minder 
afvalscheiding. Bovendien lopen we dan de ‘bijvangst’ van nascheiding mis: ook de inerte materialen en het organisch materiaal verdwijnen de verbrandingsoven in. Zouden we kiezen voor alleen voorscheiding in de laagbouw en alleen nascheiding in de hoogbouw, dan creëren we een tweedeling die door de fysieke samenstelling van sommige wijken niet strikt te realiseren is. De overeenkomst moet mogelijkheden bieden voor maatwerk op wijk- en buurtniveau. Schiedam staat voor vermindering van de hoeveelheid restafval en wil daar samen met inwoners en ketenpartners aan blijven werken. Hiervoor is het nodig dat zowel brongescheiden als nagescheiden pmd uit onze hoogbouw voor de inzamelvergoeding in aanmerking komt. De gemeente Schiedam dient hierover op 29 november een motie in. Door de ketenovereenkomst aan te passen, hoopt de gemeente ook in de toekomst haar doelstellingen op het vlak van een duurzame en betaalbare afvalinzameling te kunnen halen én andere (grootstedelijke) gemeenten hiertoe te inspireren. 
Jeroen Ooijevaar is wethouder openbare ruimte in Schiedam, namens GroenLinks en 
Progressief Schiedam. 
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Colofon  Stadskantoor, Stadserf 1 Postbus 1501, 3100 AE Schiedam  14 010 
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