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Onderwerp
Invoering papiercontainers
Toelichting
Om de inzameling van oud papier te optimaliseren, wordt voorgesteld over te gaan tot de invoering van
papiercontainers bij alle huishoudens in De Ronde Venen. Met de invoering van papiercontainers wordt
het hergebruik van oud papier geoptimaliseerd.
Relatie Beleidsplan
In het beleidsplan Kernachtig verbinden is in programma 7 als doel opgenomen: het herijken en
doorontwikkelen van het afvalbeleid. Dit onderwerp valt onder het doorontwikkelen van het afval.
Daarnaast is tijdens het uitwerken van de harmonisatieopdracht van afvalinzameling unaniem een motie
aangenomen van Ronde Venen Belang dat het college wordt opgedragen te onderzoeken of uit het
huishoudelijk afval extra inkomsten te generen zijn. Omdat op korte termijn met de invoering van
papiercontainers inkomsten te genereren zijn, valt dit onderwerp onder deze motie. Andere
afvalstromen die nog onderzocht worden zijn plastic (evaluatie plasticinzameling) en textiel (opstellen
textielbeleid).
Samenvatting
In januari 2005 heeft het college van voormalig De Ronde Venen (DRV) besloten over te gaan tot
inzameling van papier in het buitengebied met papiercontainers. Op dat moment werd in het
buitengebied geen papier ingezameld. Om alle inwoners van de gemeente dezelfde dienstverlening te
bieden, is toen besloten de papiercontainer op vrijwillige basis uit te zetten in het buitengebied. Om
logistieke redenen is een aantal straten, dat tot het binnengebied behoort ook meegenomen in dit
project. In het buitengebied zijn in 2005 in voormalig DRV ruim 1100 papiercontainers uitgezet.
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In oktober 2008 zijn in het gehele buitengebied van voormalig gemeente Abcoude op dezelfde wijze
papiercontainers uitgezet. Op dit moment wordt het papier in het binnengebied van DRV tweewekelijks
los aan huis ingezameld. De nadelen hiervan zijn dat het papier kan verwaaien en dat het arbotechnisch
zwaar is om het papier op te laden. Uit ervaringen van andere gemeenten blijkt dat het gemeentebreed
uitzetten van papiercontainers tot groot succes leidt. Dankzij de containers wordt veel meer oud papier
opgehaald. De invoering van een papiercontainer in het binnengebied levert een bijdrage aan de
optimalisatie van het hergebruik van afval bij huishoudens.
Inleiding
In november 2004 is de discussienota Optimalisatie en Tariefdifferentiatie afvalinzameling behandeld in
de voormalige gemeente De Ronde Venen. De conclusie was toen dat invoering van Diftar
(tariefdifferentiatie op afval) niet aan de orde is, maar dat de gemeente moet blijven streven naar
optimalisatie van afvalinzameling en een goede communicatie met de inwoner. Naar aanleiding hiervan
zijn projecten gestart op het gebied van gft-inzameling en papierinzameling. Vanaf 2005 wordt papier in
het buitengebied ingezameld met papiercontainers in voormalig DRV. Vanaf oktober 2008 gebeurt dit
ook in het gehele buitengebied van voormalig gemeente Abcoude.
De invoering van papiercontainers valt onder het doorontwikkelen van afvalbeleid. Tijdens het uitwerken
van de harmonisatieopdracht van afvalinzameling is unaniem een motie aangenomen van Ronde
Venen Belang dat het college wordt opgedragen te onderzoeken of uit het huishoudelijk afval extra
inkomsten te generen zijn. Daarom is dit advies voorbereid. Daarnaast is het een uitwerking van de
bestuursopdracht afval: het herijken en doorontwikkelen van afvalbeleid.
Waarom naar de raad
De raad wordt gevraagd het investeringsbudget voor de aanschaf van de minicontainers beschikbaar te
stellen. Daarnaast wordt de raad geïnformeerd over de voordelen van de invoering van papiercontainers
en de financiële compensatie die plaats gaat vinden als verenigingen, bij dezelfde inspanning, minder
papier gaan inzamelen.
Doelstelling en resultaat
CO2-reductie
Door het invoeren van papiercontainers in de binnengebieden wordt 20% meer oud papier ingezameld
(bron Senter Novem: Succesvol papier inzamelen kan met containers). Dit papier verdwijnt daardoor
niet in het restafval en wordt dan niet verbrand, maar hergebruikt. Hierdoor wordt minder CO2
uitgestoten en is er meer grondstof om weer nieuw papier van oud papier te maken. Het scheiden van
papier levert 2,01 ton CO2-reductie per ton op (ten opzichte van het verbranden van het afval). De
invoering van papiercontainers zou daardoor een CO2-reductie van 583 ton opleveren. Dit advies levert
daarmee een bijdrage aan het realiseren van een klimaatneutrale gemeente.
Verbeterde dienstverlening
Daarnaast wordt de dienstverlening naar inwoners toe verhoogd door de invoering van
papiercontainers. Inwoners kunnen het papier eenvoudig in de container gooien en elke maand
aanbieden aan de openbare weg. Hierdoor hoeft het papier niet meer in dozen of gebundeld naar de
openbare weg te worden gebracht. Bovendien zorgt het inzamelmiddel ervoor dat er voor oud papier
niet meer elders in huis, garage of schuur een plek gezocht hoeft te worden.
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Opbrengsten
Tot slot levert de invoering van papiercontainers jaarlijks een opbrengst op (na aftrek van de
kapitaallasten en daarmee ook de investeringskosten) Op die manier wordt meer geld gegenereerd uit
afval. De hoeveelheid gescheiden afval stijgt en de hoeveelheid restafval daalt.
Argumenten en alternatieven
Sorteeranalyses
In het restafval van de binnengebieden zit nog 19% (Abcoude) en 20% (De Ronde Venen) oud papier.
Dit blijkt uit de sorteeranalyses die jaarlijks in alle gemeenten van de provincie Utrecht worden
uitgevoerd. De sorteeranalyses zijn als bijlage bij dit voorstel gevoegd. Daaruit is tevens af te lezen dat
de hoeveelheid papier in het restafval in het buitengebied van voormalig De Ronde Venen(daar wordt al
met minicontainers gewerkt) 12% is. Het buitengebied in Abcoude heeft ook al minicontainers, maar
daar zijn in 2010 nog geen aparte sorteeranalyses gedaan.
Huidige inzamelstructuur:
Het papier wordt nu als volgt ingezameld:
- In de buitengebieden van voormalig De Ronde Venen (DRV) en Abcoude wordt maandelijks
ingezameld door SITA met papiercontainers.
- In de kernen van voormalig DRV wordt oud papier tweewekelijks los ingezameld door SITA. Verder
staan in voormalig DRV op diverse plaatsen papiercontainers van scholen, kerken of verenigingen.
Hiervoor dienen zij een vergunning aan te vragen bij de gemeente. Er zijn twee verenigingen
(buurtvereniging Amstelhoek en Comité Verenigingsgebouw Ned. Hervormde Kerk) die een huis-aanhuisinzameling kennen, naast de inzamelstructuur van de gemeente.
- In Abcoude en Baambrugge vindt inzameling in de kernen niet plaats door de gemeente, maar door
verenigingen. Zo lopen er vrijwilligers van de Hockeyvereniging en de Piusschool achter de
kraakperswagen als beladers. Ook staan er papiercontainers van de vereniging in het dorpscentrum
van Abcoude.
- Tot slot kunnen inwoners het oud papier naar de twee afvalbrengstations in Abcoude en Mijdrecht
brengen.
Dit raadsvoorstel gaat over het aanschaffen van een inzamelmiddel en niet om het harmoniseren van
de inzamelstructuur. Bovenstaande inzamelstructuur wijzigt dus niet. De frequentie van inzamelen
verandert wel voor de tweewekelijkse inzameling van de gemeente. Deze komt te vervallen, omdat
papiercontainers niet tweewekelijks geleegd hoeven te worden. De containers worden niet
tweewekelijks, maar maandelijks door SITA geleegd. De andere inzamelingen, bijvoorbeeld die van de
Piusschool een de Hockeyvereniging in Abcoude veranderen met dit voorstel niet. Zij blijven dezelfde
huis-aan-huisinzameling houden en treffen daar dan geen los papier meer aan, maar een
papiercontainer. Er rijdt in die gebieden geen inzamelvoertuig van de gemeente om de containers te
ledigen. De Hockeyvereniging en de Piusschool blijven daar de enige huis-aan-huisinzamelaar van oud
papier. In de bijlage is een lijst toegevoegd met alle verenigingen die een vergunning hebben om oud
papier in te zamelen.

3

Overwegingen:
•

Oud papier wordt beter gescheiden: Als inwoners een aparte minicontainer voor papier hebben,

dan houden ze meer papier apart. De container staat vaak naast de grijze restafvalcontainer, waardoor
het weinig moeite kost om het papier apart te houden.
•

Inwoners zijn enthousiast: Uit ervaringen en onderzoek uit andere gemeenten (bv Houten en

Westland) blijkt dat tussen de 85% en 95% van de inwoners enthousiast is over de papiercontainer en
er graag gebruik van maakt. Gebleken is dat inwoners in eerste instantie soms negatief zijn over de
container. De weerstand slaat echter bijna altijd om in enthousiasme. Daarbij zijn er wel wensen voor
verschillende maten van de container. Daarnaast zijn inwoners al gewend aan een huis-aan-huis
inzameling van papier in De Ronde Venen. Ze hoeven dus niet te wennen aan een nieuwe
inzamelstructuur. Het gaat alleen om gewenning van een nieuw inzamelmiddel.
•
De kosten verdienen zich terug: De kosten van de invoering van de papiercontainer en de extra
inkomsten staan beschreven in de financiële overwegingen.
•

Hoogbouw heeft geen ruimte voor een papiercontainer: Bewoners van appartementen hebben

geen tuin om de papiercontainer in te zetten. Daarom hebben zij ook geen containers voor restafval en
gftafval. Zij maken gebruik van verzamelcontainers voor restafval. Daarom wordt het college
voorgesteld bij hoogbouw geen papiercontainers te plaatsen. Wanneer inwoners van hoogbouw zelf
graag een papiercontainer willen, kunnen zij er uiteraard wel één krijgen. Afhankelijk van de locatie, zal
gekeken worden waar de container geplaatst kan worden.
•

Deelname op vrijwillige basis: Uit ervaringen met andere gemeenten blijkt dat inwoners die de

papiercontainer echt niet willen, hem ook niet zullen gebruiken. De methode voor het uitzetten van de
containers die het beste werkt, is dat iedereen een papiercontainer ontvangt. Inwoners die hem echt niet
willen hebben worden gevraagd hem een maand te proberen. Als ze hem dan nog niet willen, dan wordt
hij weer opgehaald. Deze manier van werken zorgt ervoor dat slechts 5% de container echt niet wil
hebben.
•

Minder overlast door papiercontainers: Wanneer papier in het binnengebied met containers

wordt ingezameld levert dit, naast een grotere hoeveelheid oud papier, minder zwerfafval op. Bovendien
hoeft het papier niet meer tweewekelijks ingezameld te worden. Er kan worden volstaan met een
maandelijkse inzameling.
•

Verbetering arbeidsomstandigheden: Bij het gebruik van de minicontainer hoeven de laders

nauwelijks meer tilwerk te verrichten. Nu moeten de beladers het papier in dozen en gebundeld in de
wagen laden. Voor de inwoner is het ook een vriendelijker inzamelsysteem. Bij de inzameling van dozen
en bundels wordt meestal gewacht tot de doos flink vol is of dat er een flinke bundel gemaakt kan
worden. Het bundelen sjouwen wordt daarmee een flink karwei. De minicontainer kan gewoon naar de
inzamellocatie gereden worden.
Scholen, verenigingen en kerken
Op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening zijn inwoners verplicht papier en karton gescheiden
te houden. In de wijze van aanbieden zijn de inwoners wel vrij. Ze hebben de keus om gebruik te maken
van de huis-aan-huis inzameling, of de mogelijkheid tot het aanbieden van papier en karton aan
plaatselijke scholen, kerken en verenigingen of de afvalbrengstations.
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De invoering van papiercontainers kan invloed hebben op de hoeveelheid papier die verenigingen
inzamelen. Door de verandering van het inzamelmiddel (van los naar containers) richt de gemeente zich
op het papier dat nog in het restafval zit. De bestaande inzamelstructuur van scholen en verenigingen
via containers verandert hierdoor niet.. Het gemak dat inwoners kunnen ervaren door het gebruik van de
minicontainers, kan echter wel invloed hebben op de hoeveelheid papier dat normaal gesproken naar
verenigingen vloeit. Daarom is belangrijk goed te weten hoeveel oud papier de verenigingen inzamelen.
De gemeente kan dan monitoren of de invoering van papiercontainers invloed heeft op de ingezamelde
hoeveelheid.
De gemeente heeft via de AVU zicht op de hoeveelheden die verenigingen jaarlijks inzamelen.
Wanneer blijkt dat deze hoeveelheden, bij dezelfde inspanning door verenigingen, terug gaan lopen
wordt een compensatieregeling voor drie jaar voorgesteld. Deze regeling houdt in dat verenigingen het
bedrag dat ze minder inzamelen door de invoering van papiercontainers voor drie jaar volledig
gecompenseerd krijgen. Een nadere toelichting staat beschreven bij de kostenparagraaf.
Papierprijs
De vergoeding die de gemeente in 2011 ontving was relatief hoog. Een papierprijs van € 140 per ton
was geen uitzondering. De prijs is vanaf eind november 2011 gaan zakken en heeft begin 2012 rond de
€ 100 per ton gelegen. Daarom wordt in de berekeningen uitgegaan van een papierprijs van € 100 per
ton. De AVU gaat er van uit dat de prijs zelfs nog door kan zakken tot uiterlijk € 80 per ton. Dit is ook
meegenomen in de financiële overwegingen. De papierprijs ligt momenteel weer hoger (begin maart
2012 € 123 per ton en in april € 135 per ton). In onderstaande grafiek kunt u zien hoe de papierprijs zich
in de afgelopen tien jaar heeft ontwikkeld.
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Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?
Vrijwillige deelname en keuze in maatvoering
De huishoudens in De Ronde Venen die nog geen papiercontainer hebben, ontvangen een brief waarin
de invoering van de papiercontainer wordt aangekondigd. Bij de brief zit een antwoordkaart. Inwoners
krijgen standaard een 180 liter container. Deze maat is groter dan de container voor gft (140 liter) en
kleiner dan de container voor restafval (240 liter). Als ze een kleinere of grotere minicontainer wensen
kunnen ze dit via de antwoordkaart aangeven. Inwoners die de minicontainer niet willen, kunnen dit ook
aangeven. Mocht een inwoner achteraf besluiten dat de papiercontainer niet bevalt, dan kan deze
alsnog worden ingeleverd. Uit ervaringen en onderzoek uit andere gemeenten blijkt dat tussen de 85%
en 95% van de inwoners enthousiast is over de papiercontainer en er graag gebruik van maakt.
Gebleken is dat inwoners in eerste instantie soms negatief zijn over de container. De weerstand slaat
echter bijna altijd om in enthousiasme. Daarbij zijn er wel wensen voor verschillende maten van de
container. Daarnaast zijn inwoners al gewend aan een huis-aan-huis inzameling van papier in De
Ronde Venen. Ze hoeven dus niet te wennen aan een nieuwe inzamelstructuur. Het gaat alleen om
gewenning van een nieuw inzamelmiddel.
Uitleg gebruik en communicatie over resultaten
Daarna ontvangen de inwoners een brief waarin staat wanneer zij de papiercontainer ontvangen. Ook
wordt dan informatie gegeven over het gebruik van de container. De containers worden uitgezet door de
leverancier van containers. De resultaten van de invoering van de papiercontainers worden via
maandelijkse inzamelresultaten bijgehouden en via de gemeentepagina en de website
gecommuniceerd. Daarnaast zal een communicatietraject starten om inwoners zoveel mogelijk te
motiveren oud papier gescheiden aan te bieden.
De papiercontainers kunnen per 1 oktober 2012 operationeel zijn. De leverancier van de minicontainers
heeft toegezegd dat hij dit in kan plannen. De inzamelaar (SITA) geeft ook aan dat dit mogelijk is.
Wat betekent het voor de inwoner?
De inwoner zal merken dat de dienstverlening van de papierinzameling stijgt, door het gemak van de
container. Daarnaast zal bij een goede scheiding de container voor het restafval minder vol zijn.
Kosten, baten en dekking
Opbrengsten
In de bijlage is te zien dat de invoering van papiercontainers geld oplevert. De opbrengsten zijn hoger
dan de kapitaallasten (rentekosten 4,25% en afschrijvingslasten, economische levensduur van 15 jaar)
van de invoering (dit is inclusief de aanschaf van de containers) bij een papierprijs van € 100 per ton
(opbrengst is € 13.000 per jaar vanaf moment van invoering van de papiercontainer). Deze opbrengst
wordt behaald na aftrek van alle kosten. Ook de aanschafkosten. Het gaat hier dus om een nettoopbrengst. De investering van de containers is al meegenomen in de opbrengst van € 13.000. Zelfs als
de prijs zakt naar € 80 per ton levert de invoering van papiercontainers ruim € 7.000 per jaar op. Het
break-evenpoint ligt op een papierprijs van € 65 per ton. De verwachting is, volgens de AVU, niet dat de
prijs tot dit niveau zal dalen. Om een beeld te geven van de actuele situatie, is ook een berekening
toegevoegd met de huidige marktprijs.
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Rekenvoorbeeld
De kapitaallasten (afschrijving en rente) voor de aanschaf van de containers zijn € 45.000. Bij een
papierprijs van € 100 per ton levert 295 ton extra oud papier een opbrengst van € 29.500 op. Daarbij
komt dat er minder inzamel- en verwerkingskosten voor restafval zijn. Hierdoor is de totale opbrengst
door de invoering van papiercontainers € 58.000. De netto-opbrengst is dan €58.000 - € 45.000 = €
13.000. In de financiële bijlage is deze berekening ook terug te vinden bij een marktprijs van
respectievelijk € 80 en € 135.
Aanschaf containers
De gemeente heeft via de AVU een raamovereenkomst met Kliko voor de aanschaf van containers.
Hierdoor hoeft er voor deze aanschaf geen aanbesteding plaats te vinden. Er is daarmee afgeweken
van het inkoopbeleid en er is slechts één offerte opgevraagd. Wel heeft een onderhandeling over de
prijs van de container plaats gevonden. Dit heeft geresulteerd in een korting van € 1,00 per
minicontainer.
Uitzetkosten
De uitzetkosten zijn eenmalig en kunnen vanuit het bestaande budget van afval worden bekostigd. De
structurele lasten (kapitaallasten) worden ook vanuit het bestaande budget afval bekostigd. In 2012, bij
het vaststellen van de nieuwe tarieven (reinigingsrechten/afvalstoffenheffing) 2013, maakt dit onderwerp
onderdeel uit van de harmonisatie herijken en doorontwikkelen afvalbeleid.
Compensatieregeling
Door het gemak van de container kan het gebeuren dat inwoners het papier dat zij voorheen naar
verenigingen brachten, nu in de minicontainer stoppen. De verenigingen merken dan dat ze minder
papier gaan inzamelen en dat de opbrengst terugloopt. Het papier komt dan terecht in de gemeentelijke
papierinzameling, waar de gemeente een vergoeding voor ontvangt. De gemeente compenseert dit
verschil in een compensatieregeling van drie jaar. Aan de compensatieregeling voor verenigingen zijn
voor de gemeente geen extra kosten verbonden. Daarom staat dit verder niet in de bijlage bij de
financiële berekeningen genoemd. Dit komt door het volgende:
-

De gemeente verwacht 20% meer papier in te gaan zamelen. Het gaat hier om papier dat nu
nog niet gescheiden wordt ingezameld.

-

Door het gemak van de container kan het gebeuren dat inwoners het papier dat zij voorheen
naar verenigingen brachten, nu in de container verdwijnt. Dit komt nog bovenop de extra 20%

papier die ingezameld gaat worden.
Het kost de gemeente dus geen extra geld om de verenigingen te compenseren, omdat dit wordt
betaald uit het deel dat inwoners niet meer aanbieden aan verenigingen, maar aanbieden aan de
gemeente.
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Voorstel
De raad wordt voorgesteld:
- een investeringsbudget van € 412.300 voor de aanschaf van papiercontainers beschikbaar te stellen
en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten te dekken binnen de budgetten van afvalverwijdering en verwerking;
- een eenmalige budget van € 53.320 voor de uitzetkosten van de papiercontainers beschikbaar te
stellen en dit bedrag te dekken binnen de beschikbare budgetten voor afvalverwijdering en -verwerking
2012.

Het ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen,
de secretaris,

de burgemeester,
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De raad van de gemeente De Ronde Venen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel nr. 0015/12 van 26 april 2012);

Besluit
- een investeringsbudget van € 412.300 voor de aanschaf van papiercontainers beschikbaar te stellen
en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten te dekken binnen de budgetten van afvalverwijdering en verwerking;
- een eenmalige budget van € 53.320 voor de uitzetkosten van de papiercontainers beschikbaar te
stellen en dit bedrag te dekken binnen de beschikbare budgetten voor afvalverwijdering en -verwerking
2012.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente De Ronde Venen,
d.d. 26 april 2012.

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,
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