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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De gemeente Waterland zorgt voor de afvalinzameling van haar inwoners. Een deel van dit afval wordt als 

restafval (RST) afgevoerd en verbrand. Door deze verbranding gaat een behoorlijke hoeveelheid grondstoffen 

verloren. In het Rijksbeleid “Van Afval Naar grondstoffen’’ (VANG) is landelijk als doel gesteld een 

scheidingsresultaat van 75 % in 2020, waarbij de hoeveelheid restafval terug moet naar maximaal 100 kg per 

inwoner. Het is de wens van de coalitie te streven naar een duurzame samenleving. Naast het milieuaspect is 

er een financieel voordeel: afvoer en verbranden van restafval is duurder dan hergebruik van grondstoffen. Het 

in april 2016 aan de raad gepresenteerd Grondstoffenbeleidsplan Waterland 2016-2020 heeft in kaart 

gebracht welke mogelijkheden er zijn om te gaan voldoen aan de gewenste reductie van het afval. 

 

1.2 Stand van Zaken 

Waterland heeft zo’n 7400 huishoudens waarvoor de afvalinzameling is georganiseerd. Bij laagbouw 

woonwijken wordt RST,- en Groente,- Fruit,-en Tuinafval (GFT) afval met behulp van mini-containers huis aan 

huis opgehaald. Bij hoogbouw en historische kernen  maakt men voor de inzameling van restafval gebruik van 

plastic zakken of boven- en ondergrondse verzamelcontainers. Oud papier wordt veelal door vrijwilligers 

verzameld en afvalstromen als plasticverpakkingsmateriaal/ metalen en drankkartons (PMD), glas, kleding en 

ook oud papier kunnen bij kleine, bovengrondse, milieuparkjes aangeboden worden (zie tabel paragraaf 1.5).  

Uit de laatste afval sorteeranalyse (2015) blijkt dat Waterland met 240 kg restafval per inwoner ongeveer 200 

kg aan herbruikbare grondstof naar de verbrandingsoven afvoert. Per inwoner zit Waterland hiermee op een 

scheidingspercentage van slechts 59%. In vergelijking met 69 gemeenten van een vergelijkbare omvang en 

samenstelling staan wij hierbij plaats 58 terwijl wij voor wat betreft afvalscheiding in het verleden nog in de 

top-10 stonden.  

 

1.3 Doel 

Het doel van ons grondstoffenbeleid is het bereiken van een afvalscheiding percentage van minimaal 67%. 

Dit gaan wij bereiken door de invoering van een nieuwe methode van afvalscheiding.  Deze oplegnotitie 

beschrijft de methode hoe Waterland gaat voldoen aan de gewenste afvalscheiding en dus de restafval 

reductie.   

 

1.4 Nascheiding 

De inwoners van Waterland zijn net als de meeste gemeenten in Nederland actief met het aan huis ‘’bron 

scheiden’’ van grondstoffen. Het overgebleven afval, het restafval, gaat naar de verbrandingsoven van het 

afval Energie Bedrijf (AEB). Om diverse redenen heeft het AEB besloten een nascheidingsinstallatie te bouwen. 

Na realisatie -medio 2018- van deze installatie gaan de meeste partnergemeenten net als Waterland gebruik 

maken van de optie hun afval ook achteraf te scheiden. Deze nascheiding heeft een gunstige invloed op het 

afvalscheidingsresultaat. Een nascheiding zonder bronscheiding is echter niet voldoende, brongescheiden 
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afval is schoner en meer geschikt voor hergebruik. Daarnaast haalt nascheiding slechts een deel van de 

grondstoffen uit het restafval.  

 

1.5 Voorstel inzamelmodellen 

Om de afvalscheiding te verbeteren gaan we de volgende inzamelmodellen uitrollen: 

* Bij laagbouw en lintbebouwing zetten we een derde minicontainer voor de inzameling van 

PMD uit en worden de bovengrondse wijkcontainers ondergronds geplaatst.   

* Bij de historische kernen gaan we alternerend RST en PMD met zakken inzamelen en stellen 

we de inwoners –waar mogelijk- in de gelegenheid net als bij de laagbouw minicontainers te 

gebruiken. De milieuparkjes in de historische kernen worden uitgebreid waarbij ook de 

bovengrondse wijkcontainers ondergronds geplaatst gaan worden.  

* In 2019 wordt het afvalscheidingsresultaat geanalyseerd. Indien het scheidingsresultaat niet 

aan de gewenste streefcijfers voldoet wordt een vorm van tariefdifferentiatie (DIFTAR) 

ingevoerd.  

 

Huidige inzamelmodel gemeente Waterland

Grondstof 1. Restafval 2. GFT 3. Papier 4. PMD 5. Glas 6. Kleding

Bebouwingstype

Laagbouw Mini containers Mini containers

Hoogbouw
Ondergrondse 

wijkcontainer
x

Nieuwe inzamelmodel gemeente Waterland vanaf 2017

Grondstof 1. Restafval 2. GFT 3. Papier 4. PMD 5. Glas 6. Kleding

Bebouwingstype

Laagbouw Mini containers Mini containers Mini containers

Hoogbouw
Ondergrondse 

wijkcontainer
x

Ondergrondse 

wijkcontainers

Plastic zakken x 

mini-containers mini-containers

x = niet van toepassing

Wijziging inzamelmodel in 2017

 Boven- en 

ondergrondse 

wijkcontainers

 Bovengrondse 

wijkcontainers

Historische kern x

Verenigingen 

verzamelen huis 

aan huis in en 

boven- en 

ondergrondse 

wijkcontainers

 Boven- en 

ondergrondse 

wijkcontainers

Plastic zakken

Ondergrondse 

wijkcontainers

Ondergrondse 

wijkcontainers

Historische kern

Plastic zakken en 

ondergrondse 

wijkcontainers en 

mini-containers

Verenigingen 

verzamelen huis 

aan huis in                                   

en ondergrondse 

wijkcontainers

 

 

Tabel: huidig- en nieuwe inzamelmodel 2017 
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2.De Waterlandse keuze 

2.1 Nadere toelichting 

Zonder aanpassingen aan de huidige wijze van afvalinzameling en serviceverlening is er geen zicht op een 

verbetering van de afvalstoffenscheiding. Integendeel, zonder communicatie en andere maatregelen zal het 

scheidingsgedrag van inwoners gemiddeld alleen maar afnemen. Niets doen is daarom geen optie! Wij willen 

het VANG-beleid uitvoeren en starten met verschillende, nieuwe, inzamelmodellen. Naast de diverse 

inzamelmodellen is ook tariefdifferentiatie  (DIFTAR) een belangrijk instrument (bij DIFTAR bepaald de 

frequentie van het aanbieden van RST een deel van de afvalstoffenheffing). Hierbij willen we niet direct starten 

met DIFTAR omdat we verwachten dat de verbeterde inzamelmodellen in combinatie met goede communicatie 

en begeleiding  tot een goed scheidingsresultaat gaan leiden.  

 

Middels een wensen en bedenkingen formulier is aan de raad gevraagd om een gewenste richting aan te 

geven voor het college een keuze maakt.  De raad heeft aangegeven het debat te willen voeren op basis van 

een college  voorstel. In de volgende paragrafen worden de door het college gekozen inzamelmodellen uit het 

grondstoffenbeleidsplan en de te nemen stappen benoemt en nader omschreven. 

 

Waterland kent een grote diversiteit aan gebieden: hoogbouw, historische kernen, laagbouw woonwijken en 

laagbouw buitengebied/ lintbebouwing. De plaatselijke omstandigheden zijn van grote invloed op de afval-

inzamelmethode en vanuit een optimale afvalinzameling vraagt deze diversiteit maatwerk.  

Op basis van het grondstoffenbeleidsplan heeft het college de volgende uitvoeringsagenda  voor ogen: 

A Aanvullende maatregelen naast nieuwe inzamelmodellen (par 2.2) 

B Uitwerking inzamelmodellen (par 2.3) 

C Toets moment en mogelijk introduceren DIFTAR ( par 2.4). 

 

2.2 Aanvullende maatregelen naast nieuwe inzamelmodellen 

Naast op de gekozen inzamelmodellen zetten wij in op de hieronder benoemde aanvullende maatregelen. Het 

doel van deze maatregelen is een verbetering afvalscheiding. Deze maatregelen worden getroffen zonder een 

wezenlijke  (technische) wijzigingen van de huidige (inzamel)voorzieningen.  

1. Aansluiten bij regionaal afvaloverleg en monitoren en bijsturen van afvalscheiding door gebruik van de 

gegevens uit de afvalregistratie. 

2. Opstellen en uitvoeren communicatieplan. De implementatie van het grondstoffenbeleidsplan, de 

bewustwording (en verleiding) van inwoners vraagt zorgvuldige communicatie en begeleiding.  Hierbij 

haken we in op regionale en landelijke campagnes, toegespitst op Waterlandse omstandigheden. De 

afdeling communicatie is  structureel bij de afvalinzameling betrokken. 

3. Stimuleren inzamelen GFT. GFT vormt met een aandeel van 40% in de huidige hoeveelheid restafval het 

grootste aandeel herbruikbare grondstof.  We gaan de aanbiedmogelijkheden van GFT verhogen door: 

* het uitzetten van meer blad(mini) containers,  

* het plaatsen van bladkorven  

* extra inzamelrondes snoeihout 

* op verzoek omruilen van de 140 liter GFT minicontainer voor een 240 liter GFT minicontainer 
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Op dit moment is in Broek op Waterland een proef met bladkorven gestart. Deze wordt geëvalueerd. Op 

basis van deze proef wordt bepaald of deze methode verder uitgerold wordt. 

4. Stimuleren inzamelen Oud Papier en Karton (OPK). Het grootste deel van het OPK wordt door lokale 

verenigingen ingezameld. Dankzij een grote inzet van de verenigingen is het inzamelresultaat 

voldoende tot goed. Dit kan, gezien het aandeel oud-papier in het restafval (10%) , beter. Dit gaan we 

op de volgende manieren doen:  

* Het aantal van de wijkcontainers wordt vanuit het model ‘’milieuparkjes’’ uitgebreid. 

*  Wij starten januari 2017 met een of meerdere kennisbijeenkomsten tussen medewerkers van

 de gemeente en de verschillende verenigingen om optimalisering te bespreken. 

5. Optimaliseren milieustraat Monnickendam. In de periode mei-aug 2016 is een extern onderzoek 

uitgevoerd. Conclusie uit dit onderzoek: de milieustraat wordt goed bezocht maar heeft door de huidige 

inrichting en bezetting een aantal beperkingen. Voorgesteld wordt een openstelling op iedere 

zaterdagmorgen. Hiernaast zijn een 2e in,-  en uitgang  en vervolgens verbeterde indeling belangrijke 

verbeterpunten. De verbeterpunten uit het rapport worden komende periode geëvalueerd en 

uitgewerkt. De uitwerking hiervan staat los het uitvoeringsplan maar heeft indirect positief invloed op 

het afval-scheidingsresultaat.  

6. Optimaliseren inzamelen grofvuil. We kiezen voor een handhaving van de grofvuilinzameling en gaan 

inventariseren hoe we de afvalscheiding van de grofvuilinzameling kunnen verbeteren.   

7. Stimuleren hergebruik door kringloop. Producthergebruik heeft een hogere prioriteit dan 

grondstofhergebruik. Waterland had kringloopwinkel binnen de gemeentegrens, deze is onlangs 

gestopt. In Monnickendam is een repaircafé. Wij gaan in gesprek met het bestuur van het repaircafé en 

andere partners met als doel bevordering van het hergebruik. 

 

 

2. 3 Uitwerking inzamelmodellen 

In het grondstoffenbeleidsplan zijn verschillende inzamelmodellen uitgewerkt. De verschillen ontstaan door 

de verschillende woonomstandigheden in de verschillende percelen hebben geleid tot de keuze om per 

perceel een ander inzamelmodel te introduceren. Het college heeft gekozen voor de modellen ‘’milieuparkjes’’ 

en ‘’afval-anders’’ van het grondstoffenbeleidsplan.  

Waterland wordt voor wat betreft de woonomstandigheden in twee percelen opgedeeld:  

perceel 1: Bij de historische kernen gaan we alternerend RST en PMD met zakken inzamelen en stellen 

we de inwoners –waar mogelijk- in de gelegenheid net als bij de laagbouw minicontainers te 

gebruiken. De milieuparkjes in de historische kernen worden uitgebreid waarbij ook de 

bovengrondse wijkcontainers ondergronds geplaatst gaan worden.   

perceel 2:  Bij laagbouw en lintbebouwing zetten we een derde minicontainer voor de inzameling van 

PMD uit en worden de bovengrondse wijkcontainers ondergronds geplaatst.   

 

 

2. 3. 1. Perceel 1; Milieuparkjes. 

Dit betreft de wijken met hoogbouw en de historische kernen: oude kom van Marken en Monnickendam,  

ongeveer 28% van de huishoudens.  Dit gebied kenmerkt zich door het ontbreken van ruimte aan huis voor 

bijvoorbeeld mini-containers. Voor inzameling RST worden op dit moment bij hoogbouw (ondergrondse) 
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verzamelcontainers ingezet en bij de historische kernen maken we gebruik van RST-zakken die wekelijks huis 

aan huis worden opgehaald.  

Model ‘’Milieuparkjes’’  van het grondstoffenbeleidsplan betreft 

* het realiseren van uitgebreide ondergrondse milieuparkjes,  

* het herintroduceren van huis aan huis ophalen van PMD, 

* meer inzet van minicontainers in de historische kernen.  

 

De milieuparkjes, met meer afvalstromen dan voorheen, zorgen voor een verbeterd servicemodel. Bij dit model 

worden eerst de historische kernen Monnickendam en Marken voorzien van (ondergrondse) milieuparkjes, 

uitgangspunt is 3 locaties per kern.   

Vervolgens worden de overige bovengrondse wijkcontainers in de gemeente ondergronds geplaatst. 

Uitgangspunt per locatie is geografische spreiding en de plaatselijke fysieke mogelijkheden. Vanwege de inzet 

van de nodige financiële middelen en een zorgvuldige voorbereiding per locatie is de verwachting dat de 

laatste ondergrondse container over 2 jaar geplaatst wordt. Voordeel van dit model is dat het straatbeeld door 

ondergrondse voorzieningen aanzienlijk verbeterd wordt. 

 

Zakkeninzameling en afvalscheiding. In de historische kernen wordt voor de inzameling RST gebruik gemaakt 

van zakken. Als aanvulling op het servicemodel en ter verbetering van de afvalscheiding gaan we voor de 

gescheiden inzameling van kunststofverpakkingen (PMD) de plastic zakken herintroduceren. Hierbij wordt het 

inzamelschema direct en kostenneutraal aangepast: om de week RST en PMD. 

 

In wijk ‘’het eiland’’ van oud Monnickendam zijn al bij een groot deel van de huishoudens de minicontainers 

in gebruik. Door de inzet van een kleine kraak-perswagen vormt de inzameling geen probleem. Wij gaan ook 

bij de overige huishoudens van ‘’het Eiland’’ de minicontainers introduceren.  

 

Indien de plaatselijke situatie het toelaat kunnen we de  huishoudens in de historische kernen (op eigen 

verzoek) voorzien van een minicontainer voor de inzameling van kunststof verpakkingsmateriaal (PMD) en 

GFT. 

 

Voor de inzameling van GFT is in deze wijken nog geen adequate oplossing. Mogelijk biedt de inzet van 

bladkorven een oplossing. Als proef willen we op een milieuparkjes een verzamelcontainer GFT toevoegen. Het 

betreft hier een ‘bovengrondse’ verzamelcontainer (240 liter rolcontainer in een zuil).  

 

Resultaat: *  Het is eenvoudiger om meerdere afvalstoffen (grondstoffen) gescheiden aan te  

bieden.  

*  Het straatbeeld is verbeterd door ondergrondse milieuparkjes. 

* De hoeveelheid RST neemt af.  

Planning: de omvorming van de milieuparkjes zal 2 jaar na de start afgerond kunnen worden. 

Kosten:  de realisatie van de milieuparkjes (aanschaf en het plaatsen ondergrondse wijkcontainers)  

is begroot op € 385.000,- 
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Bij de hoogbouw worden op dit moment 39 ondergrondse verzamelcontainers ten behoeve van restafval 

gebruikt. Dit blijft ongewijzigd.  

In de 8 woonkernen van Waterland staan 34 bovengrondse en 12 ondergrondse wijkcontainers voor de diverse 

grondstoffen. Met dit grondstoffenbeleidsplan willen we dit veranderen naar 60 ondergrondse wijkcontainers. 

De bovengrondse locaties zijn al zorgvuldig gekozen maar indien een andere/ nieuwe locatie tot meer 

resultaat zal leiden zal deze eerst uitgewerkt worden. 

 

2. 3. 2. perceel 2; Afval Anders. 

Dit betreft laagbouw woonwijken en laagbouw buitengebied/ lintbebouwing, ongeveer 72% van de 

huishoudens. Model ‘’Afval anders’’ van het grondstoffenbeleidsplan betreft het beschikbaar stellen van een 

extra (derde) mini-container aan huis. In dit model wordt zowel RST als GFT en PMD door middel van mini-

containers huis-aan-huis opgehaald. Door het aanpassen van het inzamelfrequentie per afvalstroom wordt 

bewerkstelligd dat afvalscheiding toeneemt. De grondstof GFT wordt in dit model hoogfrequent ingezameld en 

RST en PMD laagfrequent. Na de evaluatie wordt beoordeelt of de inzamelfrequentie van PMD, ten koste van 

de inzamelfrequentie van RST, verhoogd kan worden. De ervaring in vergelijkbare regio’s is dat het draagvlak 

voor een derde container aan huis redelijk groot is. De kansen voor bronscheiding zijn door dit model 

bijzonder vergroot terwijl de inzamelstructuur nauwelijks anders wordt. De uitrollen van deze 3e mini-container 

zal de eerste helft 2017 plaatsvinden. 

Resultaat: *  Elk huishoudens heeft een derde minicontainer.  

*  De hoeveelheid RST neemt in volume aanzienlijk af.  

 *  De lediging van de verschillende minicontainers vind plaats volgens het schema  

hierboven. 

planning: Begin 2017 wordt gestart met een aanbesteding. Naar verwachting zal het verspreiden van de 

nieuwe minicontainers  in of net na de zomer 2017 kunnen starten 

kosten: De aanschaf en uitrol van de mini-containers is begroot op € 149.700,- 

Hier volgt een tabel met een overzicht van inzameldagen RST, GFT en PMD. 

 

Impressieoverzicht inzameldagen Minicontainers Waterland 2016

2016 april mei juni juli

week: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

RST

GFT

In de zomerperiode wordt GFT wekelijks ingezameld, RST om de week.

Na introductie van een derde minicontainer voor PMD wordt het schema:

Impressie overzicht inzameldagen Minicontainers Waterland vanaf 2017

2017 e.v. april mei juni juli

week: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

RST

GFT

PMD

vanaf 2017 GFT 's winters om de week, zomers wekelijks, 

RST en PMD afwisselend om de 4 weken.  
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2.4 Diftar, een optie na 2019 

Het resultaat van het grondstoffenbeleid (het percentage afvalscheiding) is van veel factoren afhankelijk. Een 

uitgebreid serviceniveau, voorlichting, realisering van de gekozen inzamelmodellen, invloed van fabrikanten 

en grondstoffenverwerkers  en medewerking van de inwoners van Waterland zijn belangrijke succesfactoren.  

Indien in 2019 na het beoordelen van het inzamelresultaat blijkt dat de doelstelling nog niet in zicht is wordt 

tariefdifferentiatie (Diftar) ingezet.  Hierbij wordt een deel van de afvalstoffenheffing bepaald door de 

frequentie van het aanbieden van RST met huisvuilzakken of de minicontainers.  

Diftar is geen verzwaring van de afvalstoffenheffing maar een financiële prikkel. Deze prikkel wordt door meer 

dan 40% van de gemeenten in Nederland toegepast.  Het systeem zorgt ,afhankelijk van het huidige 

inzamelsysteem, gemiddeld voor verbetering van zo’n 10% op de afvalscheiding. 

 

Planning: In 2019 wordt op basis van de afvalscheiding bepaald of DIFTAR ingezet wordt. 

Kosten:  De aanschaf van DIFTAR is begroot op € 110.000,- , de jaarlijkse begeleiding is begroot op € 

9.000,-. 
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3. Financiën 

Om dit uitvoeringsplan te realiseren is er een investeringsbudget nodig van  totaal € 534.200. Naast de 

kapitaallasten die deze investeringen hebben zijn er ook structureel verhogende kosten voor de periode 2017-

2020. Deze investeringen hebben daarnaast een tweetal positieve effecten: enerzijds daalt de hoeveelheid 

restafval (hiermee dalen de verbrandings- en belastingkosten) en anderzijds stijgt de hoeveelheid 

grondstoffen en daarmee de vergoeding die wij via Nedvang ontvangen. Zie voor de opbouw van deze kosten 

onderstaand overzicht: 

 

2017 2018 2019 2020

Investeringen

perceel 1 realisatie milieustraatjes (ondergronds) 192.500           192.500           -                    -                    

perceel 2 uitrol mini-containers 149.700           -                    -                    -                    

Totaal investeringen 342.200           192.500           -                    -                    

Stijging structurele kosten 

beleidsmonitor en rapportages 4.000                4.000                4.000                4.000                

communicatieplan 11.100              11.100              11.100              5.000                

maatregelen GFT,bladkorven 20.000              20.000              20.000              20.000              

milieustraat, aanpassen openingstijden 7.800                7.800                7.800                7.800                

Kapitaallasten investeringen -                    36.273              56.473              56.152              

a Subtotaal stijging structurele kosten 42.900              79.173              99.373              92.952              

Verlaging structurele kosten

Afname hoeveelheid restafval 19.900              63.680              79.600              79.600              

b Subttotaal verlaging structurele kosten 19.900              63.680              79.600              79.600              

Verhoging structurele opbrengsten

Inkomsten verpakkingsmateriaal PMD 7.500                24.000              30.000              30.000              

c Subtotaal verhoging structurele opbrengsten 7.500                24.000              30.000              30.000              

b+c-a Effect structurele kosten -15.500            8.507                10.227              16.648              

In 2019 zal na beoordeling van het scheidingsresultaat een besluit over de inzet van Diftar genomen worden. 

optioneel Diftar

perceel 1 € 35.000,00 € 3.000,00

perceel 2 € 75.000,00 € 6.000,00
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