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VAN AFVAL TOT GRONDSTOF

Algemeen

Daar waar de gemeente Groningen ernaar streeft om ‘de duurzaamste stad’ te zijn en in 2025 
energieneutraal, is het logisch om ambities op het gebied van afvalbeheer hier op aan te laten 
sluiten. 
VAN AFVAL TOT GRONDSTOF is het afvalbeheerplan van de gemeente Groningen voor 
de jaren 2011 – 2015.  Het perspectief daarbij is de ambitie om in 2025 de keten van afval tot 
grondstof geheel gerealiseerd te hebben. 

Met de uitvoering van het afvalbeheerplan 2006-2010 heeft de gemeente Groningen al een 
belangrijke aanzet gegeven om tot de realisatie van deze ambitie te komen. Onderstaand een 
overzicht van de doelstellingen uit het Landelijke Afvalstoffen Plan (LAP), en de resultaten 
voor Groningen zoals gerapporteerd in de Monitor Reiniging 2009 (deze monitor is als bijlage
toegevoegd):

Stedelijkheidsklasse I Doelstelling
landelijk

Realisatie (Groningen)
2007 2008 2009

Doelstelling
LAP-I: Bronscheiding huishoudelijk afval 
(% totaal)

43% 39% 40% (1) 40% (1)

LAP-II: Nuttige toepassing huishoudelijk 
afval (% totaal)

60% (2) 45%

(Oude) Richtlijnen LAP-1
o GFT (kg/inwoner.jr) 35 42 42 43
o Papier (kg/inwoner.jr) 60 57 60 56
o Glas (kg/inwoner.jr) 20 23 19 20
o Textiel (kg/inwoner.jr) 5 4,4 4,7 4,6
o Klein gevaarlijk afval  

(kg/inwoner.jr)
2 1,3 1,3 1,4

o Grof huishoudelijk afval (% gha) 75% 59% 62% 65%
(1) 41% indien gecorrigeerd voor de hoeveelheid huishoudelijk zwerfvuil die is 

toegerekend aan de afvalstoffenheffing
(2) Doelstelling te behalen in 2015

Uit bovenstaand overzicht valt op te maken dat de burger op een goede manier met zijn 
huishoudelijk afval omgaat. De doelstellingen van het LAP-I worden bijna geheel 
gerealiseerd. Alleen op het gebied van grof huishoudelijk afval zou nog een belangrijke stap te
maken zijn. Echter, het behalen van de doelstelling uit het LAP-II zal nog de nodige 
inspanning en inventiviteit vereisen.

Het optimaliseren van de ‘keten’ van afval tot grondstof in onderlinge samenhang kan de 
ambitie tot realiteit maken. De gemeente Groningen kan dit uiteraard niet alleen doen. 
Het gaat om de productie van goederen (producenten) en de rol van consumenten 
(aankoopgedrag) daarbij, met als inzet het beperken van de totale hoeveelheid afval.
Het gaat om het gedrag van burgers, met als inzet het beperken van de totale hoeveelheid 
afval en vooral het realiseren van een zo groot mogelijke bronscheiding. 
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En tenslotte om het toepassen van moderne – deels nog te ontwikkelen – technieken, met als 
inzet de nascheiding . Aan het eind van de keten zal er altijd nog een – hopelijk beperkte – 
hoeveelheid restafval overblijven; dit moet door de industrie worden  verwerkt met een hoog
energetisch rendement. 
De rol van de gemeente daarin is zo veel als mogelijk faciliteren en stimuleren. Belangrijkste 
invloed daarbij richt zich op het gedrag van burgers en de organisatie van het ‘traditionele’ 
afvalbeheer. Bij de maatregelen ligt hierop dan ook de nadruk.

In dit afvalbeheerplan worden verschillende aspecten toegelicht, en worden de maatregelen 
doorgenomen in de navolgende hoofdstukken:

1. Beperken totale hoeveelheid afval.
Hierbij wordt ingegaan op de meer principiële benadering voor de langere termijn, ook
wel aangeduid als “Cradle to Cradle”, en de rol van de rijksoverheid daarbij.

2. Realiseren zo groot mogelijke (bron)scheiding.
Hierbij wordt ingegaan op de resultaten van het afvalbeheerplan en mogelijke 
maatregelen voor de middellange termijn.

3. Nascheiding.

4. Verwerken restafval met hoog energetisch rendement. 

Bij de punten 3 en 4 wordt ingegaan op mogelijke (toekomstige) ontwikkelingen.

Daarnaast worden er nog een tweetal andere thema’s behandeld:

5. Tarieven.
De huidige tariefsdifferentiatie kent slechts een beperkte bandbreedte van plus en min 
€ 21,00. Voorgesteld wordt om deze bandbreedte te vergroten.

6. Inzamelmiddelen en methoden.
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven.

VAN AFVAL TOT GRONDSTOF Milieudienst/IPC4



Versie 06-10-2010

1.            Beperken totale hoeveelheid afval

1.a Filosofie

Waar in het verleden het beleid rondom afval vooral werd ingegeven door de “ladder van 
Lansink1” zien we momenteel meer een trend naar het begrip “van cradle to cradle”. 

Cradle-to-cradle is een benadering van
productieprocessen en producten, die er op is
gericht dat producten aan het eind van hun
gebruiksduur worden ontleed in elementen die
kunnen worden hergebruikt. Hergebruik kan via een
technologische kringloop (zonder kwaliteitsverlies)
dan wel via een biologische kringloop.

Wikipedia zegt hierover:

Cradle to Cradle (C2C)
De huidige methoden voor duurzame productontwikkeling, zoals o.a. een 
levenscyclusanalyse (LCA), richten zich op het beperken van de schadelijkheid van het
product. Het product wordt hier gezien als de keten van ontstaan (winning van 
grondstoffen, productie), gebruik (energieverbruik en verbruik van hulpstoffen zoals 
waspoeder en benzine) en afdanking (hergebruik en stort). Het "minder slecht maken" 
van het product bestaat uit het kiezen van schonere grondstoffen, het zuiniger maken 
van het product in gebruik, en het optimaliseren voor recycling. Dit kan, ondanks wat 
de term recycling doet vermoeden, gezien worden als ontwerpen van wieg tot graf. De 
centrale gedachte van de cradle to cradle (wieg tot wieg) filosofie, is dat alle 
gebruikte materialen na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in 
een ander product. Het eerste verschil met conventioneel hergebruik is dat er geen 
kwaliteitsverlies is, en geen restproducten die alsnog gestort worden. Deze kringloop 
wordt bedoeld met het motto: waste equals food. (Afval is voedsel).

1 De Ladder van Lansink is een standaard op het gebied van afvalbeheer. De standaard is genoemd naar de 
Nederlandse politicus Ad Lansink, die in 1979 in de Tweede Kamer een motie voor deze werkwijze indiende. 
Het afvalbeleid is erop gericht prioriteit te geven aan de meest milieuvriendelijke verwerkingswijzen. Deze staan
bovenaan de 'ladder'. Het beleid van de overheid moet erop gericht zijn zo veel mogelijk afval de Ladder van 
Lansink te laten 'beklimmen'. In de praktijk betekent dit dat altijd zal worden gekeken of een bepaalde stap 
gerealiseerd kan worden. Pas indien dit niet het geval is zal een volgende stap in aanmerking komen. 
De Ladder van Lansink is opgebouwd uit de volgende 'treden':

 preventie 
 hergebruik (recycling van producten en materialen) 
 verbranden (bij voorkeur inclusief energieterugwinning)
 storten
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De kersenboom wordt wel als
metafoor gebruikt om de ideale
hergebruikcyclus te beschrijven. Het
doel van de kersenboom is te voorzien
in zijn eigen onderhoud en
voedingsstoffen en het maken van
nakomelingen. De mens doet dit sinds
de industrialisatie door bedreigingen
vanuit de natuur te verdringen, de
grond en fauna uit te putten voor
consumptie en het produceren van
schadelijke bijproducten. De
kersenboom biedt daarentegen habitat en voeding voor insecten en vogels, voedt de 
grond en zuivert de lucht. Om in onze behoeften te voorzien hebben we technische 
grondstoffen nodig zoals metalen, verdunners en andere stoffen die inherent niet in 
een dergelijke biologische cyclus terecht mogen komen. Enerzijds omdat het de 
biologische processen beschadigt, anderzijds omdat biologisch materiaal de kwaliteit 
van de technische grondstof vermindert. Om "waste equals food" te laten werken, 
moeten biologische en technische voedingsstoffen te scheiden zijn, en elk in een eigen 
cyclus worden herverwerkt.

1.b. Stimuleren van C2C-gerichte productie

Cradle-to-cradle-gericht produceren is een vorm van duurzame innovatie. De gemeente 
Groningen stimuleert die. In het programma Duurzaamste stad is een aantal concrete 
projecten opgenomen. Kern daarvan is dat bij enkele bedrijven de ontwikkeling van producten
volgens de C2C-filosofie wordt gefaciliteerd. Vervolgens worden de opgedane ervaringen en 
kennis gedeeld met andere bedrijven. Dat gebeurt via netwerkbijeenkomsten of C2c-ateliers. 
Op die manier worden steeds meer bedrijven enthousiast gemaakt voor de C2c-benadering en 
het vertalen daarvan naar individuele bedrijfssituaties. 

Productontwikkeling volgens de C2c-beginselen vraagt om specifieke kennis, die veelal nog 
moet worden opgebouwd. Dat kan worden bevorderd met een contactnetwerk, door een 
kennisbank, expertise-registers e.d. De gemeente Groningen is betrokken bij een initiatief om 
met een aantal partijen (overheden, kennisinstellingen, bedrijvenkoepels en bestaande 
netwerken te komen tot een Contactnet Duurzame Innovatie Noord-Nederland (Codin). Codin
voorziet in de behoefte bij overheden en bedrijven aan inzicht in ontwikkelingen (lopende 
projecten, initiatieven, subsidiemogelijkheden) en kennis.

De praktijk is dat steeds meer bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk 
vinden en daarbij initiatieven ontwikkelen vanuit de C2c-gedachte.

1.c. Producentenverantwoordelijkheid

Op nationaal niveau zal Groningen blijven bevorderen dat de 
producentenverantwoordelijkheid zo veel mogelijk wordt ingevuld. Een goed ingevulde 
producentenverantwoordelijkheid betekent immers:
a- dat de producent de verantwoordelijkheid draagt voor productontwerp en het gebruik van 

(primaire) grondstoffen, het gebruik door de consument tot en met de afvalfase 
(hergebruik of ‘eindverwijdering’)
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b- dat de kosten voor de verwerking van het afval dat vrijkomt bij een product worden 
verwerkt in de prijs voor het product zelf. Hierdoor betaalt de individuele consument, en 
niet de collectieve burger, voor het afval. 

De invoering van een volledige producentenverantwoordelijkheid stuit echter op grote 
bezwaren van de industrie en de detailhandel. 
Een voorbeeld van deze bezwaren van de industrie is de beperkte invulling van de 
producentenverantwoordelijkheid voor kunststof verpakkingsmateriaal. De nationale overheid
heeft slechts een verplichting aan de industrie opgelegd tot een recyclepercentage van 42%. 
Voor al het overige kunststof verpakkingsmateriaal, en dat is dus meer dan de helft, blijft 
gewoon de burger zelf verantwoordelijk. Naar het inzicht van Groningen een gemiste kans.

Tweede voorbeeld is de hele discussie rondom het
statiegeld voor de drankverpakkingen. Momenteel is er
alleen statiegeld voor bierflesjes en voor Petflessen vanaf 1
liter. Hoewel de gemeenten collectief bij het ministerie
hebben aangedrongen op uitbreiding voor het statiegeld of
retourpremie naar alle overige drankverpakkingen, zoals
dat bijvoorbeeld in Duitsland is gerealiseerd, is de huidige
tendens juist tegenovergesteld. Als de doelstelling van 42%
materiaalhergebruik van kunststof gehaald zal worden ligt
het einde van het statiegeld op alle Petflessen helaas in het
verschiet. Met als gevolg een groter aanbod van dit
volumineuze materiaal in het restafval, en daarnaast meer
zwerfafval. Volgens Groningen een gemiste kans!

Introductie van volledige producentenverantwoordelijkheid
of ketenverantwoordelijkheid voor alle producten en
verpakkingen is in onze optiek echter onontkoombaar wil
de ‘keten’ van “afval tot grondstof” gesloten worden. En wil de filosofie “Van Cradle to 
Cradle” en “Waste equals food” op termijn realiteit worden.
Om die reden zal de gemeente zich dan ook op landelijk niveau (blijven) inzetten voor 
handhaving en uitbreiding van het statiegeld of retourpremie voor emballage. Temeer omdat 
hiermee schone deelstromen worden verkregen met een aanzienlijk hogere milieuprestatie 
(ook in termen van hoeveelheid herbruikbare grondstof), dan bij bulkinzameling of 
bulknascheiding gevolgd door nasortering het geval zal zijn.
Voor de gemeente vormt dit lange termijnperspectief  het kader om de eigen 
beleidsmaatregelen tegen af te zetten.

Ook landelijk worden hierin een aantal voorzichtige stappen gezet.
Met het tweede LAP (Landelijke Afvalbeheer Plan) wordt een weg ingeslagen van 
‘traditioneel’ afvalstoffenbeleid naar ‘ketengericht afvalbeleid’. Hierin staat onder andere:

“Door preventiebeleid is een ontkoppeling bereikt tussen economische groei en groei 
van het afvalaanbod. Verdere grootschalige verbeteringen in de milieudruk kunnen 
door afvalbeheer met het traditionele afvalbeleid en instrumentarium niet meer 
worden bereikt. Voor een verdere, serieuze bijdrage aan duurzaamheid vanuit het 
afvalstoffenbeleid vindt een meer integrale beschouwing plaats van de gehele 
materiaalketen waar de afvalstoffen uiteindelijk uit voortkomen.”
“In het kader van het ketengericht afvalbeleid, wat meer omvat dan alleen eco-design,
wordt onder meer bezien welke instrumenten (beter) aansluiten bij de doelen van de 
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ketenbenadering, inclusief een prikkel tot duurzaam ontwerp en preventie. Een 
uitgebreidere vorm van producentenverantwoordelijkheid, voor andere producten of 
materialen waarvoor het nu geldt, of ketenverantwoordelijkheid, is een van de 
instrumenten die daarbij wordt meegenomen”.

Wij onderschrijven de filosofie, maar hij mag van ons verder gaan. Wij zijn van mening dat de
conclusie kan worden getrokken dat producenten- of ketenverantwoordelijkheid noodzaak is 
voor een duurzame samenleving. Temeer omdat bij de huidige introductie van 
producentenverantwoordelijkheid niet de gehele keten is betrokken, én er geen prikkel is 
uitgegaan voor preventie en duurzaam grondstoffen gebruik.

De voorzichtige stappen van de rijksoverheid betekenen een aanzet waarbij het redelijk is om 
te veronderstellen dat in 2025 producenten- of ketenverantwoordelijkheid een aanzienlijke 
vlucht zal hebben genomen.

I. De gemeente plaatst haar maatregelen bij het 
afvalbeheer in het kader van een lange 
termijnperspectief van volledige producenten- of 
ketenverantwoordelijkheid.

II. De gemeente blijft zich (op landelijk niveau) inzetten 
voor handhaving en uitbreiding van het statiegeld of 
retourpremie voor emballage.
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2.            Realiseren zo groot mogelijke bronscheiding

2.a. Afvalbeheerplan 2006 – 2010

Eind 2005 heeft de gemeenteraad het afvalbeheerplan 2006 – 2010 vastgesteld. In april
2008 is de tussenevaluatie aan de raad aangeboden. De conclusies hiervan waren (met 
daaronder telkens cursief een actualisering voor de periode tot en met 2009):

 De administratieve differentiatie2 is geheel volgens het plan uitgevoerd, en daarnaast 
verder verfijnd.

o Hier zijn geen verdere ontwikkelingen te melden.
 De reductie van het aantal keren gratis halen van het grof huishoudelijk afval is per 

januari 2008 teruggegaan naar maximaal twee keer. De gewenste verschuiving van het
aangeboden afval van halen naar zelf brengen is nog niet te constateren.

o In 2005 werd 15% van het totale grof vuil (exclusief elektrische en 
elektronische apparaten) aan huis ingezameld, in 2009 is dit percentage gezakt
naar 13%. Bij 11.781 adressen is één keer grof vuil ingezameld, bij 4.408 
adressen twee keer. Daarnaast waren er nog 238 adressen waar toch vaker 
dan twee keer is ingezameld; dit wordt meestel veroorzaakt door verhuizingen;
de “teller” wordt na een verhuizing op verzoek weer op nul gezet.

 Bij de deelstroom textiel is onder andere door het uitzetten van textielcontainers het 
inzamelresultaat verbeterd van 4,0 kg per inwoner in 2006 naar 4,4 kg in 2007.

o Het ingezamelde textiel bedroeg in 2008 4,7 kg/inwoner; in 2009 is dit volume 
licht gedaald naar 4,6 kg/inwoner. De vermoedelijke oorzaak hiervan ligt in de
recessie.

 Bij de deelstroom papier wordt momenteel bij 46 % van alle adressen twee keer per 
maand het papier huis aan huis ingezameld. Een verdere uitbreiding is om praktische 
redenen niet gemakkelijk realiseerbaar. De landelijke doelstelling van 60 kg per 
inwoner is in 2007 met 57 kg per inwoner bijna gerealiseerd.

o In juli 2009 is een proef gestart met de inzameling van papier met 
gebruikmaking van minicontainers. De resultaten hiervan zijn positief. In het 
totaal werd er 22% meer papier ingezameld in de proefwijk. Daarnaast vond 
er een grote verschuiving plaats: bij de huis-aan-huis inzameling steeg het 
volume met 125%, maar het volume in de ondergrondse container(s) nam 
navenant af.
Het totale ingezamelde volume per inwoner bedroeg in 2009 voor geheel 
Groningen 56 kg, terwijl dit in 2008 nog 60 kg was. Ook hier is de recessie de 
vermoedelijke oorzaak,zoals bijvoorbeeld dunnere kranten door minder 
advertenties en minder reclamefolders.

2 In het afvalbeheerplan 2006-2010 is het algemene tarief voor de afvalstoffenheffing vervangen door een 
gedifferentieerd tarief. Hierbij worden 4 categorieën onderscheiden:

 1 – persoons huishoudens
 2 – persoons huishoudens
 3-7 persoons huishoudens
 > 7 persoons huishoudens

De hoogte van de afvalstoffenheffing neemt per categorie toe. Daarnaast moet er extra betaald worden als men 
een tweede grijze of groene minicontainer heeft.
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 Voor de inzameling van het klein gevaarlijk afval worden in 2008 als proef het aantal 
standplaatsen bij de winkelcentra uitgebreid.

o Algemeen beeld is dat de avondstandplaatsen bij de winkelcentra in een 
behoefte voorzien. Er heeft hier vooral een verschuiving plaatsgevonden van 
de normale standplaatsen. Het totale volume is in 2008 gelijk gebleven; in 
2009 zien we een toename tot 1,4 kg/inwoner, vooral in het volume dat naar de
afvalbrengstations wordt gebracht.

 Voor de recycling van kunststof drankverpakkingen wordt zo veel mogelijk ingezet op
nascheiding in de scheidingsfabriek van Attero3 te Groningen.

o Er is inmiddels met Attero een contract afgesloten voor de nascheiding van 
kunststoffen. In 2009 is door de scheidingsfabriek in het totaal 622.000 kg 
kunststoffen nagescheiden; het aandeel van Groningen hierin bedraagt circa 
300.000 kg. De verwachting is dat bij een optimale bedrijfsvoering van de 
fabriek uiteindelijk 9-10 kg/inwoner aan kunststoffen kan worden 
nagescheiden; voor geheel Groningen dus 1,8 miljoen kg. Dit is een 
vergelijkbare hoeveelheid als bij bronscheiding wordt gerealiseerd.

Al met al mag de conclusie zijn dat de in het afvalbeheerplan voorgestelde maatregelen alle 
geëffectueerd zijn. Het bronscheidingspercentage is toegenomen van 37% in 2006 naar 40% 
in 2009. Dit is vooral het gevolg van een betere inzameling aan de bron van papier en textiel. 
De doelstellingen, zoals die in het Landelijke Afvalstoffen Plan (I) worden gesteld, worden 
bijna gehaald. De burger van Groningen scheidt zijn afval goed, zeker in vergelijking met de 
landelijke richtlijnen, én in vergelijking met andere grote steden. Maar, in de gehele keten van
“afval tot grondstof” is nog wel het een en ander te optimaliseren.

2.b. Deelstromen

Met de scheiding van deelstromen is de beste bijdrage te leveren aan het uitgangspunt “van 
afval tot grondstof”. Immers, schone deelstromen zijn recyclebaar en voldoen dus per 
definitie aan het uitgangspunt. Onderstaand worden de verschillende deelstromen 
doorgenomen.

2.b.1 Glas

De bronscheiding van glas staat al op een tamelijk hoog peil. In
2009 werd 20 kg/inwoner gescheiden aangeboden waarmee de 
doelstelling van het LAP van 20 kg/inwoner precies werd 
gehaald. Verdere vergroting van deze deelstroom is mogelijk te 
behalen door het vergroten van het aantal glascontainers. Er 
zijn nu 111 brengpunten voor glas met in totaal 162 containers. 
Een beperkte uitbreiding is in de komende jaren voorzien, 
vooral in de nieuwbouwwijken. Daarnaast blijft de 
communicatie van belang, want uiteindelijk verdwijnt er toch 
nog een zekere hoeveelheid verpakkingsglas in het restafval. 

3 Attero is sinds 2010 die nieuwe naam van Essent Milieu
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In de loop van 2009 zijn er een aantal scheidingsfilmpjes op internet geplaatst 
( www.milieudienst.groningen.nl/filmpjes-afvalscheiding ). Het effect hiervan moet echter 
niet worden overschat. Ook een punt van aandacht bij de communicatie is de geluidsoverlast. 
De afvalstoffenverordening verbiedt het gebruik maken van de glascontainers na 20.00 uur; 
maar burgers blijven ook na 20.00 uur ’s avonds gebruik maken van de containers. En, hoewel
de huidige containers een redelijke geluidsisolatie hebben, is geluidsoverlast door vallend / 
brekend glas niet echt te vermijden. 

Conclusie: Voor de deelstroom glas worden een aantal extra brengpunten 
gerealiseerd. Daarnaast wordt ingestoken op gedragsbeïnvloeding. Het 
uiteindelijk ingezamelde volume zal echter maar beperkt kunnen stijgen.

2.b.2 Papier

De inzameling van oud papier is in Groningen gebaseerd op twee systemen. Enerzijds wordt 
er maandelijks, en bij 46% van de huishoudens zelfs twee keer per maand, het oud papier huis
aan huis ingezameld. Daarnaast zijn er, verspreid over de stad, 80 brengpunten met in het 
totaal 119 containers. De burger kan zijn papier dus redelijk makkelijk kwijt. Dat blijkt ook 
wel uit het feit dat Groningen in 2009 56 kg/inwoner aan oud papier gescheiden inzamelde. 
Dit volume is overigens licht lager dan in 2008 (60kg), de oorzaak van deze daling is 
vermoedelijk gelegen in de recessie. De kranten waren dunner door minder advertenties, en 
ook het aantal folders nam af. 

Maar, ondanks dat is papier na kunststof en GFT de derde nog in het restafval aanwezige 
deelstroom. Ofwel, er is op het gebied van de gescheiden inzameling van papier nog veel te 
bereiken. Nascheiding, wat technisch mogelijk is voor papier, is eigenlijk minder gewenst. Bij
brongescheiden papier is hergebruik als papier mogelijk. Bij het papier dat uit de nascheiding 
komt is alleen hergebruik als hoog calorische brandstof een optie.

Voor de komende jaren zullen we bij de inzameling van papier dan ook inzetten op twee 
sporen. 
Enerzijds willen we het aantal brengpunten verder vergroten. Punt van aandacht is wel het 
schoonhouden van de omgeving van de containers. De inworpopening van de containers is 
bewust (om vervuiling van het papier te voorkomen) niet al te groot gemaakt. De 
consequentie hiervan is echter dat de doos, waarin het oud papier wordt aangeleverd, niet in 
de container past. In ieder geval niet zonder deze weer eerst in kleinere stukken te scheuren. 
En dat blijkt voor velen toch te veel moeite. Ook wordt bij een volle container het papier er 
gewoon naast gezet. Dit vraagt om een extra logistieke inspanning; maar ook het plaatsen van 
extra containers helpt hier. Alleen zijn op een aantal knelpunten de uitbreidingsmogelijkheden
beperkt.
Anderzijds willen we daar waar mogelijk bij huishoudens een (extra) blauwe minicontainer 
uitzetten. De proef die gedaan is in de wijk Buitenhof had goede resultaten. De respons was 
zeer goed: meer dan 90% van de huishoudens heeft nu de extra minicontainer voor papier. De 
inzamelresultaten zijn positief. In het totaal werd er 22% meer papier ingezameld in de 
proefwijk. Wel vond er een grote verschuiving plaats: bij de huis-aan-huis inzameling steeg 
het volume met 125%, maar het volume in de ondergrondse container(s) nam sterk af.
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Conclusie: door de huis-aan-huis inzameling van oud papier met 
minicontainers te optimaliseren is een stijging van het totaal ingezamelde oud 
papier met 2 kg/inwoner te verwachten.

2.b.3 Klein gevaarlijk afval (KGA)

In volume is KGA de kleinste deelstroom. Het LAP gaat er van uit dat er 2 kg/inwoner 
gescheiden wordt ingezameld. Groningen zit momenteel op 1,4 kg. In het restafval wordt 
KGA echter slechts in zeer beperkte mate aangetroffen. Het is dus zeer de vraag of hier nog 
veel te verbeteren valt. En daarnaast kan er ook een vraagteken worden geplaatst bij de 
noodzaak. Immers, de verbrandingsinstallaties voor restafval hebben tegenwoordig een 
dermate goede rookgasreiniging dat nagenoeg alle schadelijke stoffen worden afgevangen. 
Maar, onder het motto “voorkomen is beter dan genezen” is het uiteraard toch verstandig om 
zo veel mogelijk KGA uit het restafval te houden en dus separaat in te zamelen.

Voor batterijen en medicijnen en spuiten is een goede inzamelstructuur opgezet via de 
detailhandel en de apothekers.
Spaarlampen zullen de komende jaren de gloeilamp geheel gaan vervangen. Vanaf september 

2009 mag de 100 W gloeilamp in de 
Europese Gemeenschap niet meer verkocht 
worden; dit verbod zal de komende tijd ook 
gaan gelden voor de lagere wattages. De 
industrie is bezig om voor spaarlampen een 
inzamelstructuur op te zetten gelijk aan de 
batterijen, dus met verzamelboxen bij de 
detailhandel.
Het overige KGA zal door de burger ofwel 
naar de chemokar of naar het 
afvalbrengstation gebracht moeten worden. 
De standplaatsen van de chemokar overdag 

voorzien slechts beperkt in de behoefte, dit omdat bij steeds meer huishoudens beide partners 
overdag werken. De eind 2008 geïntroduceerde standplaatsen ’s avonds bij winkelcentra 
voorziet echter wel in de behoefte. Momenteel is de verhouding van het ingeleverde KGA als 
volgt (tussen haakjes de % voor de invoering van de avond standplaatsen)4:

1. Dag-standplaatsen met de chemokar: 7,1 %     (12,3 %)   
2. Avond-standplaatsen met de chemokar: 3,2 %     (n.v.t)
3. Afvalbrengstations:  82,7 %     (75,4 %)
4. Apothekers: 6,0 %     (  7,5 %)
5. Wijkposten: 1,0 %     (  1,0 %)

In het najaar van 2010 wordt de inzameling van klein KGA op de verschillende standplaatsen 
overdag en ’s avonds geëvalueerd.

Conclusie: Een toename van het ingezamelde KGA is in de komende periode 
niet te verwachten

4 Cijfers uit evaluatie KGA najaar 2009
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2.b.4 Elektrische en elektronische apparaten (EEA)

Voor de afgedankte elektrische en
elektronische apparaten (EEA, in het
verleden ook wel Wit- en Bruingoed ofwel
WEB geheten) geldt de
producentenverantwoordelijkheid. Voor de
grotere apparaten betaalt de consument
een verwijderingsbijdrage. Bij aankoop
van een nieuw apparaat is de leverancier
verplicht het oude apparaat in te nemen.
Echter, gelet op de gratis5 inzameling van
EEA door de gemeente bestaat ten minste
de indruk dat veel (kleinere) leveranciers
hun klanten naar de gemeente doorverwijzen. In 2008 werd er in het totaal 1050 ton EEA bij 
de gemeente aangeleverd. Hiervan werd circa eenderde aan huis opgehaald bij circa 7700 
adressen. De rest werd naar een van beide afvalbrengstations gebracht. 

Uit de landelijke cijfers blijkt dat met name het aanbod van de kleine elektrische apparaten 
(scheerapparaat, strijkijzer, tandenborstel, koffiezetapparaat en dergelijk) achter blijft. Het zijn
apparaten die men relatief makkelijk maar gewoon bij het restafval doet; daar past het immers
makkelijk in en men moet moeite doen voor het gewenste alternatief (inleveren bij de 
leverancier volgens de oud-voor-nieuw regeling, bij de chemokar of bij het afvalbrengstation).

De NVMP en ICT-Milieu6 hebben in totaal 7 miljoen euro (€ 2,5 miljoen eenmalige storting 
en € 1,5 miljoen jaarlijks tot en met 2012) beschikbaar gesteld voor communicatie en 
activiteiten ter stimulering van de inzameling. Bij een verdeling op basis van inwoneraantal is 
er dan voor Groningen zo’n 75.000 euro beschikbaar. Bij het fonds zal een aanvraag voor 
subsidie worden ingediend om in 2011 en 2012 door middel van communicatie en het 
uitgangspunt “voor wat hoort wat” het brengen van de kleine elektrische apparaten te 
bevorderen.

Conclusie: Door de communicatie rondom de verantwoorde verwerking van 
elektrische en elektronische apparaten te intensiveren is een beter 
scheidingsgedrag van met name de kleine apparaten te verwachten. De 
bijdrage in de totale volumestroom zal echter beperkt zijn.

5 Gratis wil in dit geval zeggen dat de kosten van de huis-aan-huis inzameling van elektrische en elektronische 
apparaten wordt bekostigd uit de afvalstoffenheffing, en dat daar geen individuele bijdrage voor wordt gevraagd.
6 NVMP en ICT-Milieu zijn de brancheorganisaties van de producenten die verantwoordelijk zijn voor de 
recyclage van de elektrische en elektronische apparaten.
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2.b.5 Textiel

Bij de deelstroom textiel scoort de gemeente Groningen 
goed, zeker in vergelijking met andere gemeenten. Met 
de 4,6 kg/inwoner die in 2009 gescheiden werd 
ingezameld zitten we bijna op de doelstelling van het 
LAP van 5 kg/inwoner. Net als bij papier kent Groningen
een duaal systeem. Een keer per maand wordt textiel 
huis-aan-huis ingezameld, en daarnaast is er op 16 
plaatsen een brengpunt, meestal met één container. 
Daarnaast staan er op commerciële basis nog 3 
textielcontainers van Humana. En ook op de beide 
afvalbrengstations kan textiel gescheiden worden 
aangeboden. Voor de komende jaren voorzien wij een 
beperkte uitbreiding van het aantal textielcontainers. Dit 

zal echter vooral de service naar de burger verbeteren, en niet zo zeer het totale volume. Bij 
de huidige textielcontainers was ook al een zekere verdringing te constateren ten nadele van 
het haalsysteem.

Conclusie: Voor de deelstroom textiel zijn de komende periode geen grotere 
inzamelvolumes te verwachten.

2.b.6 Kunststoffen

Vanaf 2010 is elke gemeente
gehouden om de kunststof
verpakkingen gescheiden in te
zamelen. Als alternatief
daarvoor is het echter ook
toegestaan om de kunststoffen
door middel van nascheiding
uit het restafval te verwijderen,
onder de voorwaarde dat een dergelijk systeem op 1 mei 2009 operationeel is. Groningen 
heeft voor die tweede oplossing kunnen kiezen, omdat de scheidingsfabriek van Attero aan de 
Duinkerkenstraat in staat is om kunststoffen uit het restafval te verwijderen. Proeven hebben 
aangetoond dat deze kunststoffen ook goed te verwerken zijn; uiteraard een voorwaarde om 
voor de vergoeding van onkosten in het kader van het verpakkingenconvenant in aanmerking 
te komen. Er is dan ook begin 2009 een contract met Attero gesloten om een en ander formeel
te regelen.
In 2009 is door de scheidingsfabriek in het totaal 622.000 kg kunststoffen nagescheiden; het 
aandeel van Groningen hierin bedraagt circa 300.000 kg. De verwachting is dat bij een 
optimale bedrijfsvoering van de fabriek uiteindelijk 9-10 kg/inwoner aan kunststoffen kan 
worden nagescheiden; voor geheel Groningen dus 1,8 miljoen kg. Dit is een vergelijkbare 
hoeveelheid als bij bronscheiding wordt gerealiseerd.

Conclusie: Door de keuze van Groningen voor nascheiding van de 
kunststoffen is 
9-10 kg/inwoner aan herbruikbare kunststoffen te verwachten.
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2.b.7 Grof vuil

In volume een belangrijke deelstroom is
het grof vuil. In het totaal ging het in
2009 om 15.669 ton; hiervan was 951
ton EEA (zie hoofdstuk 2.b4). 
2054 Ton werd huis-aan-huis
ingezameld; de rest werd naar een van
beide afvalbrengstations gebracht. Bij
deze afvalbrengstations vindt een
belangrijke scheiding in recyclebare
deelstromen plaats. In bijgaande grafiek
staat een overzicht van de verschillende
deelstromen in percentage van het
totaal. De 22,5% grof huishoudelijk
afval wordt uiteindelijk weer als RDF
(Refuse Derived Fuel) verbrand in de
afvalverbrandingsovens van Attero te
Wijster. Maar alle overige deelstromen
worden hergebruik; dat is dus 77,5 %
van het aangeleverde grof vuil.

Het is voor de realisatie van het
uitgangspunt “van afval tot grondstof”
van groot belang dat zoveel mogelijk
grof vuil gescheiden op het
afvalbrengstation wordt aangeboden. 

In 2009 zijn 28.132 meldingen voor inzameling aan huis van grof vuil, wit- en bruingoed dan 
wel snoeiafval geregistreerd. Het aantal meldingen is met ruim 5% gedaald ten opzichte van 
het voorgaande jaar (29.743). Van alle meldingen is in 2009 44% via Internet binnengekomen.

Met het oog op een betere scheiding van grof afval en 
reductie van inzamel- en verwerkingskosten, is per 
2008 het aantal keer dat men (gemengd) grof 
huishoudelijk afval gratis kan laten halen (t/m 2006 
nog 4 */jaar) gereduceerd tot maximaal 2 */jaar. Waar 
in 2008 al een daling van het aantal meldingen 
geconstateerd werd, heeft deze daling zich in 2009 
verder doorgezet. In hoeverre de economische crisis in 
2009 aan deze daling mede heeft bijgedragen is 
onbekend. 
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In bovenstaande overzichten is aangegeven op welke wijze de inwoners van Groningen van 
de verschillende opties voor het verwijderen van grof vuil gebruik maken.

Bij de inzameling aan huis gaat al het grof vuil in een kraakperswagen. Alhoewel dit afval nog
wordt nagescheiden is de mate van scheiding bij het brengen van grof vuil naar een van beide 
afvalbrengstations aanmerkelijk beter. Uit milieutechnische overwegingen zou het beëindigen 
van de gratis7 inzameling aan huis de voorkeur verdienen. Echter, uit het oogpunt van 
dienstverlening aan de inwoners, waarvan er velen niet over een auto beschikken, wordt hier 
niet voor gekozen.

Conclusie: Bij het grof vuil zijn slechts beperkte verbeteringen in het 
uiteindelijke scheidingspercentage te bereiken.

2.b.8 Kringloopbedrijven

De Kringloopbedrijven in de stad Groningen (Mamamini ,WerkPro Goud Goed en Fair Back 
Kringloop) vervullen een stabiele rol bij het hergebruik van goederen en kleding, naast 
invulling van arbeidsplaatsen voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt.
Mamamini heeft vier vestigingen in de stad; Werkpro Goud Goed drie en Fair Back Kringloop
één.
Met een omzet van 2.100 ton hergebruik vervullen zij een onmisbare rol in de keten “van 
afval tot grondstof”! De hoeveelheden zijn in relatie tot de totale afvalberg wellicht 
bescheiden, maar bedacht mag worden dat 1 kg product hergebruik leidt tot 1 kg vermeden 
CO2-emissie.

Uit een recent gehouden proef, waarbij bezoekers van het Afval Brengstation herbruikbare 
goederen in een speciale container konden plaatsen, bleek de opbrengst marginaal. Hieruit 
mag worden geconcludeerd dat stadjers de kringloopbedrijven goed kunnen vinden als het 
gaat om herbruikbare goederen.

7 Gratis wil in dit geval zeggen dat de kosten van de huis-aan-huis inzameling van grof vuil wordt bekostigd uit 
de afvalstoffenheffing, en dat daar voor de eerste twee keer per jaar geen individuele bijdrage voor wordt 
gevraagd.
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aantal 
meldingen 
per adres grof vuil snoeiafval

elektrische 
apparaten

Aantal 
bezoeken 
per adres

ABS 
Woldjerspoor

ABS 
Vinkhuizen 

Zuid Totaal
1 11621 151 5767 1 10150 10806 20956
2 4033 12 770 2 4375 4889 9264
3 142 1 94 3 1866 2310 4176
4 20 1 14 4 906 994 1900

>4 3 0 5 >4 568 831 1399

Ophalen grof vuil aan huis 2009 Bezoeken Afvalbrengstation 2009
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III. De gemeente richt zich in de komende beleidsperiode 
op een verdere optimalisatie van bestaande 
deelstromen. Het gaat dan vooral om glas, papier en 
grof vuil.

IV. Ter bevordering van de inlevering van de kleine 
elektrische apparaten wordt een projectvoorstel 
ingediend bij het fonds van de NVMP & ICT-Milieu.

V. In het najaar van 2010 zal een evaluatie over de 
methodiek van inzameling van KGA aan de raad 
worden aangeboden.
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2.c. Participatie

Broninzameling van deelstromen is mooi, maar het zijn de burgers die door hun 
(scheidings)gedrag de prestaties van de gemeente invullen.
Het is een gegeven dat deze inspanningen in ieder geval in de beleving van burgers niet wordt
‘beloond’ in financiële zin, ondanks het feit dat we er in geslaagd zijn om de 
afvalstoffenheffing in 2010 niet te laten stijgen, en deze voor 2011 zal afnemen. Immers, we 
vragen om individueel gedrag van de inwoners, maar het financiële rendement dat dit wel 
degelijk oplevert, naast overigens het milieurendement, wordt collectief berekend. 
Betrokkenheid van burgers bij ‘afval’ blijft echter van essentieel belang.

De gemeente zet daarbij in op een aantal activiteiten:
1. Met het succesvolle project “lentekriebels” worden

jaarlijks een groot aantal organisaties en bewoners actief
betrokken bij een schone en hele leefomgeving.

2. Met “zwerfafvalteams” in veelal naschoolse projecten
worden jongeren betrokken bij een schone leefomgeving.

3. Met “schoonmaakacties” in wijken worden (aankomende)
studenten zo goed mogelijk geactiveerd.

4. Bij het project “milieustewards” in een aantal wijken vindt een meer continue 
betrokkenheid van bewoners plaats door acties rondom het huishoudelijke zwerfafval 
(verkeerd aanheboden grof vuil, zakken naast de ondergrondse container en 
dergelijke). 

5. Bij de bestrijding van zwerfafval zal het instrument van de bestuurlijke 
strafbeschikking worden gehanteerd.

6. Bij grotere evenementen wordt onder het begrip ‘duurzaamheid’ ook de 
afvalproblematiek stevig onder de aandacht gebracht.

7. Daarnaast worden burgers door advertenties permanent geattendeerd op het belang van
afvalscheiding. 

8. Een verschuiving van de klassieke communicatie via advertenties in de krant naar 
liefst interactieve uitingen op het internet. De in het najaar van 2009 geïntroduceerde 
scheidingswijzer, en de in de zomer van 2010 de filmpjes over het scheiden van 
deelstromen ( www.milieudienst.groningen.nl/filmpjes-afvalscheiding ) zijn hiervan 
een goed voorbeeld.
Alle informatie over de afvalinzameling voor particulieren is te vinden op 
www.milieudienst.groningen.nl/particulier. 

Deze brede inzet op activiteiten heeft tot doel mensen zo actief mogelijk te betrekken bij 
‘afval’, en hen aan te spreken op bewust gedrag.
Op lokaal niveau is op het gebied van beperking van afval bewustwording een essentieel 
onderdeel. Onder het motto “jong geleerd is oud gedaan” zullen wij ons sterk richten op de 
laatste klassen van het basisonderwijs en de eerste klassen van het middelbaar onderwijs, met 
activiteiten en programma’s in het kader van de Natuur & Duurzaamheids Educatie. Een 
bezoek aan de afvalverwerkinglocatie ARCG/Attero kan daar onderdeel van uit maken. 

VI. Bij de bestrijding van zwerfafval zal het instrument 
van de bestuurlijke strafbeschikking worden 
gehanteerd.
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VII. De gemeente zet zich extra in om de bewustwording en
participatie van burgers op het gebied van 
afvalpreventie en het scheiden van afval te versterken. 
Hierbij worden naast de traditionele middelen ook het
internet verder benut.
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3.            Nascheiding

Het huishoudelijk restafval van Groningen gaat momenteel
allemaal volgens contract naar de scheidingsfabriek van Attero
aan de Duinkerkenstraat (locatie VAGRON). Dit contract loopt
tot 2021.
Het afval dat na de scheidingsfabriek overblijft wordt in
beginsel verbrand in de verbrandingsovens van Attero te
Wijster. Een deel is tijdelijk afgebogen naar een centrale in
Duitsland waarin Attero participeert, maar dat doet aan het
principe niets af.

De nascheiding van afval is, in de Groningse situatie,
gebaseerd op de filosofie van een zo groot mogelijk hergebruik
van grondstoffen.
Allereerst wordt ingezet op het verkrijgen van deelstromen met een zo hoog mogelijk 
rendement (in termen van draagvlak, kosten en milieu), door broninzameling.
Daarna wordt ingezet op zo goed mogelijke nascheiding, met als inzet zoveel mogelijk 
materiaal hergebruik.
Wat resteert wordt verbrand.
Het afvalbeheer van de gemeente is afgestemd op deze ‘keten’.

Daarom is het positief dat met betrekking tot kunststoffen inmiddels een nascheidingslijn is 
gerealiseerd. Wellicht biedt dat opnieuw kansen om te bezien of papierstromen die resteren in 
het restafval, en die in eerste aanzet mét kunststofstromen worden nagescheiden, een nieuwe 
bestemming kunnen vinden. Ondanks de beperkingen van bacteriologische verontreiniging 
die verwerking gecombineerd met de deelstroom oud-papier onmogelijk maken.
Daarom is het positief dat door vergisting van de Organische Natte Fractie (ONF) uit het afval
groengas wordt geproduceerd dat door opwaardering aardgas vervangt.
In hoeverre nieuwe ontwikkelingen het komende decennium de filosofie van ‘hergebruik’ van 
grondstoffen verder kan verhogen is nog ongewis.
En niet onvermeld mag blijven dat een restproduct van de vergistingsinstallatie, het digestaat, 
nog geen duurzame verwerking kent. In de totale keten blijft dit een nadelige component.

VIII. Het gemeentelijke afvalbeheer moet afgestemd 
blijven op de mogelijkheden tot nascheiding.

VAN AFVAL TOT GRONDSTOF Milieudienst/IPC21



Versie 06-10-2010

4.            Verwerken resterend afval met hoog energetisch rendement

Het energetisch rendement van de ovens in Wijster is relatief laag. Dit wordt veroorzaakt 
doordat het een al langer bestaande oude installatie is. Daarnaast ontbreekt in Wijster de 
mogelijkheid van benutting van de restwarmte omdat er daarvoor in de omgeving geen 
geschikte afnemers zijn.
Het elektrische rendement van de hr-afvalverbrander in Amsterdam bedraagt 30%. “Een 
wereldrecord bij afvalverbranding”, aldus de website van het Afval Energie Bedrijf 
Amsterdam. Dit record wordt bereikt door optimale warmteterugwinning en vooral door 
herverhitting van stoom uit de hogedrukturbine. Door dit hoge rendement kan de elektrische 
energie als groene energie worden afgezet. Daarnaast wordt, gecombineerd met andere 
producenten met een ‘warmte’-overschot, warmte afgezet in een warmtenet voor mn. 
woningen.

Of na afloop van het huidige contract met Attero de verwerking van het restafval van 
Groningen wordt aanbesteed, of dat er een vorm wordt gevonden waarbij de huidige  
nascheiding wordt voortgezet, in alle gevallen kan als voorwaarde gelden dat het elektrisch 
rendement bij de verwerking van resterend afval ten minste 30% bedraagt, en dat de 
restwarmte nuttig wordt toegepast. Op de korte termijn is op dit gebied echter geen winst te 
behalen.
Overigens moet in aanmerking genomen worden dat door het afbuigen van de stroom 
kunststoffen (in beginsel uit verpakkingen) het energetisch gehalte van het restafval verder zal
afnemen. In die zin is het nog maar de vraag of bij de zuivere verwerking van RDF uit 
huisvuil na een scheidingsfabriek het rendement van 30% nog wel gehaald kan worden.
Daarnaast moet worden geconstateerd dat in de huidige afvalverbrandingsmarkt, door 
‘marktwerking’ een overcapaciteit aan ‘traditionele’ verbrandingscapaciteit wordt gecreëerd. 
Dit zal – door de lage tarieven voor verbranding van restafval die daar weer het gevolg van 
zijn – gedurende langere tijd een remmende invloed hebben op de realisatie van de ambitie 
“van afval tot grondstof”. Een belasting op verbranding van afval, waar momenteel in de 
landelijke politiek over gesproken wordt, kan dit overigens mitigeren.

De gemeente Groningen is momenteel aandeelhouder van Attero. Dit aandeelhouderschap is 
ontstaan door de oorspronkelijke aandelen in Essent. Procentueel gezien is de zeggenschap 
echter beperkt tot 1%. De gemeente wil zich de komende periode inzetten om samen met 
andere (gemeentelijke) aandeelhouders, die ook klant zijn van Attero, de krachten te 
bundelen. Op die wijze kunnen we niet alleen als klant, maar ook als gezamenlijke 
aandeelhouders het beleid van Attero beïnvloeden in de door de gemeente gewenste lijn: eerst 
zo veel mogelijk nascheiden, en dan het restant verbranden met een zo hoog mogelijk 
energetisch rendement.

IX. De gemeente gaat de komende periode in overleg 
met andere aandeelhouders (tevens klant) van Attero
om het beleid van dit bedrijf in de door ons gewenste
lijn te beïnvloeden.
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5.            Doelstellingen 2015

In december 2009 is het Landelijk afvalbeheerplan 2009 – 2021 (LAP-2) in werking getreden.
Het LAP-2 hanteert inzake huishoudelijk afval geen doelstelling meer ten aanzien van 
bronscheiding. In plaats daarvan is de doelstelling geformuleerd als “het verhogen van de 
nuttige toepassing van het totaal aan huishoudelijk afval van 51% in 2006 naar 60% in 2015”. 
In diverse besluiten zijn doelstellingen opgenomen voor te bereiken percentages nuttige 
toepassing, zoals verpakkingen, batterijen en elektr(on)ische apparatuur. Aanvullend aan deze 
bestaande wettelijke doelstellingen worden er geen andere doelstellingen voor afzonderlijke 
deelstromen vastgelegd. Dat betekent dat gemeenten een bepaalde mate van vrijheid hebben 
in de wijze waarop zij de doelstelling van 60% willen behalen. Daar waar het oude LAP 
nadrukkelijk gericht was op bronscheiding, wordt in het nieuwe LAP meer ruimte geboden 
voor de bijdrage die nascheiding kan leveren aan het behalen van de doelstelling. Dit past in 
het afvalbeleid dat Groningen sinds jaren voert en waarin nascheiding een belangrijk 
onderdeel vormt.

In hoeverre in de uitwerking van het LAP-2 onderscheid naar stedelijkheidsklassen gemaakt 
zal (blijven) worden en rekening gehouden blijft worden met wat er per type gemeente 
haalbaar is, is momenteel onbekend. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat de landelijke 
doelstelling van 60% nuttige toepassing voor elke individuele gemeente geldt.

Zoals in de inleiding is aangegeven was het percentage nuttige toepassing in 2009 45%; er is 
dus nog 15% te gaan wil ook Groningen de doelstelling van LAP II kunnen halen. Het 
percentage van 45, zoals dat voor 2009 is berekend laat de vergistingsfase bij Attero buiten 
beschouwing. Echter, de omzetting van de organisch natte fractie naar biogas is wel degelijk 
een nuttige toepassing. Getracht zal worden om hiervoor een goede rekenmethodiek te 
ontwikkelen.

In hoofdstuk 2 is aangegeven wat er op de verschillende deelstromen te verwachten is. 
 De nascheiding van kunststoffen levert circa 3% nuttige toepassing op.
 De optimalisatie van de papierinzameling levert voor geheel Groningen maximaal 1% 

extra nuttige toepassing op.
 Bij grof vuil zal vanaf 2010 de nascheiding van het aan huis ingezamelde grof vuil in 

de berekening van de nuttige toepassing worden meegenomen. Dit levert circa 3% 
nuttige toepassing op.

 De overige deelstromen zullen marginaal bijdragen; gezamenlijk niet meer dan 1%.

Gezamenlijk is de doelstelling voor 2015 gericht op een verbetering van de nuttige toepassing
met 8%. Daar komt dan nog de toerekening van het met de vergisting opgewekte biogas bij.

X. De doelstelling is om in 2015 het percentage nuttige 
toepassing met ten minste 8% te verbeteren.
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6.            Tarief opbouw afvalstoffenheffing

De opbouw van de afvalstoffenheffing kan gebruikt worden als sturingsinstrument om het 
scheidingsgedrag van burgers te stimuleren. De meest gebruikelijke manier is dan het 
beprijzen van de restafvalstroom. Dit gebeurt in het algemeen door de invoering van diftar 
(gedifferentieerde tarieven), waarbij de vervuiler betaalt voor de aangeboden hoeveelheid 
restafval. 
In het voorjaar van 2005 is aan de raad een notitie hierover aangeboden. De conclusie was dat
op grond van de analyse in de nota DIFTAR PILOT het houden van een proef en de mogelijke
invoering van diftar op basis van het aangeboden volume restafval een kwetsbaar proces is 
waarvan alle implicaties (in positieve en negatieve zin) moeilijk zijn te voorspellen.8 
Op grond van deze notitie heeft de raad het voorstel van het college overgenomen om de 
Milieudienst te verzoeken een afvalbeheerplan op te stellen. Dit eerste afvalbeheerplan is eind
2005 aan de raad aangeboden; zie 2.a. Naar aanleiding daarvan is wel een administratieve 
tariefsdifferentiatie geïmplementeerd, zie voetnoot Error: Reference source not found.

Er zijn momenteel geen nieuwe inzichten, zodat de conclusie van destijds onverminderd van 
kracht blijft. Daar komt bij dat in onze optiek op de langere termijn een volledig 
doorgevoerde producentenverantwoordelijkheid er toe kan leiden dat de kosten voor het 
afvalbeheer grotendeels worden gedragen door producenten en consumenten, en niet langer 
door de burger.

In het Collegeprogramma 2010 2014 “Groningen progressief met energie” is in het hoofdstuk 
leefomgeving opgenomen:

een afvalstoffenheffing met een rechtvaardige relatie tussen afvalproductie en hoogte 
van de heffing, door het verschil in heffing tussen een één- en 
meerpersoonshuishoudens te vergroten

In de tarieven van 2010 bedraagt deze variatie plus en min € 21,00, en daarnaast nog eens 
€ 117,00 extra voor huishoudens met 8 of meer personen.

In ons collegeprogramma speelt ook de gehele belastingdruk van de gemeente hierbij een rol. 
Een verhoging van de OZB kan – deels – gecompenseerd worden door een verlaging van de 

8 Enige conclusies uit de nota:
Technisch zijn er geen echte belemmeringen voor de invoering.
Voor wat betreft de netto kosten zijn er in de notitie een aantal scenario’s uitgewerkt; slechts in de situatie dat 
alles meezit leidt de invoering van diftar niet tot een gemiddelde kostenstijging voor de burger. Maar ook dan 
zullen vooral de meerpersoonshoudens geconfronteerd worden met een substantiële lastenstijging.
Bij het gebruiksgemak zijn een aantal kanttekeningen gemaakt:

a) Met het gebruik van de ondergrondse bak is het voor ouderen van groot gemak dat afval in kleine 
beetjes kan worden gestort. Dit gebruiksgemak wordt teniet gedaan omdat weer met volle zakken zal 
worden gewerkt uit kostenoverwegingen. 

b) Voor ouderen of mensen met een handicap zal hulp door buren bij gebruikmaking van de ondergrondse 
bak moeizamer verlopen. In veel gevallen vindt storting nu plaats op het pasje van ‘de buurman’.

c) Gelukkig zijn er nog burgers die oog hebben voor het schoon houden van de openbare ruimte en hier 
daadwerkelijk inspanningen voor verrichten (blad, zwerfvuil). De bloemetjesactie van de Milieudienst 
heeft een deel van die inspanningen zichtbaar gemaakt. Afvoer van dit afval ‘op eigen kosten’ zal leiden
tot ontmoediging cq. beëindiging van die inspanningen. Ook de ‘misplaatste’ zak naast de inworpzuil 
zal niet meer door een attente buurtbewoner worden gestort.

d) Diftarsystemen leiden tot het ‘weglekken’ van afval en straatvervuiling. Delen van de bevolking zullen 
door de financiële prikkel en individueel ongemak het systeem altijd als ‘gebruiksonvriendelijk’ 
beschouwen.
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afvalstoffenheffing. Deze wordt voorzien door lagere kosten, hogere inkomsten (door meer 
aansluitingen) en de voorziene bezuinigingen in de komende jaren. Momenteel worden de 
verschillende varianten doorgerekend. Bij de tarievennota 2011 zal aan de tariefsopbouw van 
de afvalstoffenheffing en de verdere differentiatie separaat aandacht worden gegeven.

XI. Conform het collegeprogramma wordt het variabele 
gedeelte van het tarief voor de afvalstoffenheffing in 
de periode tot 2015 meer gerelateerd aan de 
gemiddelde afvalproductie per categorie.
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7.            Inzamelmiddelen en methoden

Het beleid ten aanzien van de inzamelmiddelen en methoden is momenteel als volgt:

7.a. GFT- en restafval

Eind negentiger jaren is in Groningen de inzameling van GFT met de zogenaamde groene 
emmertjes gestaakt in die wijken, waar op dat moment het restafval met zakken werd 
ingezameld (met name in het centrum en de schilwijken). In veel andere grote steden werd en 
wordt er in dat soort wijken in het geheel geen GFT ingezameld. Ook in Groningen werd er 
relatief weinig ingezameld én de arbeidsbelasting voor de medewerkers was te hoog. Omdat 
op dat moment ook de vergister bij de scheidingsfabriek van Attero in bedrijf kwam, was het 
staken van de GFT inzameling ook milieutechnisch verantwoord. Immers, met de emmertjes 
werd vooral de groente- en fruit fractie ingezameld (het merendeel van de betrokken 
woningen beschikt niet over een tuin). En deze fractie wordt in de scheidingsfabriek als 
organisch natte fractie afgescheiden en vervolgens vergist. Dit vergistingsproces staat 
milieutechnisch op dezelfde hoogte als composteren.

In 2000 is de gemeente begonnen met het plaatsen van ondergrondse containers in die delen 
van de stad, waar tot dan toe de inzameling door middel van huisvuilzakken geschiedde. Dit 
project is in 2008 afgerond. Momenteel zijn er nog slechts enkele honderden woningen, 
voornamelijk in de wijk Corpus den Hoorn, die van een huisvuilzak gebruik maken. De 
omzetting naar ondergrondse containers wacht op de renovatie van de wijk.
Dit levert het volgende beeld op:

1. Grondgebonden woningen:
a. één 240 liter minicontainer voor restafval en één voor GFT; bij voorkeur te 

ledigen door middel van een zogenaamde zijbelader.
Voor extra minicontainers op verzoek wordt jaarlijks een extra bedrag bij de 
afvalstoffenheffing in rekening gebracht,

b. ondergrondse container indien de woning wordt gerealiseerd in een gebied 
waar nu ook al alleen met ondergrondse containers wordt ingezameld; dit komt
voor bij nieuwbouwplannen in “bestaande” wijken (stadsinbreiding),
(In een beperkt aantal gevallen waar grote tuinen aanwezig zijn, en de 
inzameling met een zijbelader kan worden uitgevoerd kunnen ook 
minicontainers voor GFT worden verstrekt.)

c. ondergrondse container “op verzoek” bij projecten waar geen sprake is van 
(substantiële) tuinen én de projectontwikkelaar de investeringskosten voor zijn 
rekening neemt.

2. Niet grondgebonden woningen (appartementen en flats):
a. deze woningen dienen te beschikken over een inpandige ruimte waar door de 

gemeente één of meerdere rolcontainers worden geplaatst,
b. alternatief is hier een ondergrondse container “op verzoek” van de eigenaar of 

de VVE. In dat geval worden de investeringskosten van de ondergrondse 
container door de aanvrager betaald.

De minicontainers worden alternerend één maal per twee weken ingezameld. De rolcontainers
in de flats worden één of twee maal per week geledigd, afhankelijk van volume en aanbod van
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afval. De ondergrondse containers beschikken over een volmeldsysteem, en worden op de 
dagelijkse ledigingslijst geplaatst als de container voor circa 70% gevuld is.

7.b. Papier

De papierinzameling vindt op twee manieren plaats: er wordt – afhankelijk van de inzamelaar 
– één of twee keer per maand aan huis ingezameld, en daarnaast zijn er verdeeld over de 
gehele stad papiercontainers.

Voor de inzameling aan huis zijn momenteel in de wijk Buitenhof aparte minicontainers met 
een blauwe deksel uitgezet. Dit systeem zal daar waar dit technisch en financieel mogelijk is 
de komende jaren verder worden uitgebreid. De verwachting is dat uiteindelijk 10.000 
huishoudens over een minicontainer voor papier kunnen beschikken.

Voor de 80 brengpunten worden momenteel zowel bovengrondse als ondergrondse containers 
gebruikt. Ondergrondse containers worden alleen dan geplaatst als het zeker is dat het 
desbetreffende brengpunt in de behoefte voorziet en er ook op de langere termijn geen 
veranderingen verwacht worden. De bovengrondse containers worden in ieder geval in eerste 
instantie bij nieuwe locaties toegepast. Daarnaast ook in die gevallen dat ondergrondse 
plaatsing om technische redenen niet mogelijk is. Vervanging van bovengrondse containers 
door ondergrondse containers is momenteel niet voorzien.

7.c. Glas

Voor (verpakkings)glas beschikt Groningen over 111 brengpunten met in het totaal 162 
containers. Hierbij kan de burger het glas in drie kleuren – wit, bruin en groen – scheiden, 
waarbij het groene vak ook voor de overige kleuren bestemd is. Net als bij papier worden er 
bovengrondse en ondergrondse containers gebruikt. Het toepassingsbeleid is identiek.

7.d. Textiel

De textielinzameling vindt op twee manieren plaats: er wordt één keer per maand aan huis 
ingezameld, en daarnaast zijn er verdeeld over de gehele stad 16 locaties waar het textiel naar 
toe gebracht kan worden. Hier staan bovengrondse textielcontainers.

7.e. KGA

Ook de inzameling van het klein gevaarlijk afval (KGA) vindt op twee manieren plaats. 
Verdeeld over de wijken heeft de chemokar telkens zes tot acht keer per jaar een standplaats 
waar KGA ingeleverd kan worden. Ook zijn er een aantal avondstandplaatsen bij de 
winkelcentra. Daarnaast kan KGA uiteraard naar een van beide afvalbrengstations worden 
gebracht.
Medicijnen en spuiten kunnen ook bij de drogist worden ingeleverd.
Batterijen kunnen ook bij diverse winkels worden ingeleverd.
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7.f. Elektrische en elektronische apparaten

Voor elektrische en elektronische apparaten zijn er drie inzamelmogelijkheden:
 Bij aankoop van een nieuw apparaat is de winkelier verplicht om een – gelijksoortig – 

oud apparaat in te nemen. Dit geldt niet alleen voor de grote apparaten, zoals de 
koelkast en de wasmachine, maar ook voor kleine apparaten zoals een strijkijzer, een 
koffiezetapparaat en dergelijke.

 De grote elektrische apparaten kunnen op verzoek aan huis door de gemeente worden 
ingezameld. Momenteel zijn hieraan geen kosten verbonden. Aanmelden kan simpel 
via internet of de telefoon.
De kleine elektrische apparaten kunnen bij de chemokar worden ingeleverd.

 Alle apparaten kunnen ook naar een van beide afvalbrengstations worden gebracht.

7.g. Grof vuil

Voor het grof vuil zijn er twee inzamelmethoden:
 Twee maal per jaar mag een huishouden zonder verdere kosten tot maximaal 1,5 m3 

per keer grof vuil aan huis laten ophalen. Aanmelden kan simpel via internet of de 
telefoon.

 Vier maal per jaar mogen bijna alle deelstromen grof vuil zonder verdere kosten naar 
een van beide afvalbrengstations worden gebracht.

Voor bouw- en sloopafval moet altijd betaald worden.
Als er meer dan twee maal aan huis moet worden opgehaald, of als er meer dan vier maal grof
vuil wordt weggebracht moet ook daarvoor worden betaald.

Voor snoeiafval bestaat de mogelijkheid om dit aan huis te laten ophalen; hiervoor moet 
echter altijd worden betaald.

XII. Het bestaande aanbod van inzamelmiddelen en 
methoden blijft onverkort gehandhaafd.

VAN AFVAL TOT GRONDSTOF Milieudienst/IPC28



Versie 06-10-2010

8.            Slot

Het afvalbeheerplan 2011 – 2015 “VAN AFVAL TOT GRONDSTOF” is een voortzetting van het 
eerste afvalbeheerplan 2006-2010. Geconcludeerd kan worden dat de inwoners van 
Groningen op een goede en milieutechnisch verantwoorde wijze met hun afval omgaan. 
Immers, de doelstellingen uit het eerste landelijke Afval Beheer Plan worden nagenoeg 
gehaald. In het nu voorliggende plan wordt het accent verder verschoven naar het sluiten van 
de keten, waar afval opnieuw gebruikt wordt als primaire grondstof. Dit betekent het verder 
scheiden van zo veel mogelijk deelstromen op de meest efficiënte wijze. De medewerking van
de inwoners van Groningen is hierbij onontbeerlijk. Wij zetten ons dan ook extra in om de 
bewustwording en participatie op het gebied van (het scheiden van) afval te versterken. Alleen
op die manier is 8% meer nuttige toepassing van het huishoudelijk afval in 2015 (ten opzichte
van 2009) te realiseren.

In de keten van het afval, van productie tot inzameling en eindverwerking, kunnen 
ontwikkelingen in gang worden gezet waarbij de ambitie “VAN AFVAL TOT GRONDSTOF” in 
2025 in hoge mate kan worden gerealiseerd.
De inspanningen van de gemeente Groningen blijven zich de komende jaren daarom richten 
op die diverse aspecten in de gehele keten, waar inspanningen het meeste rendement 
opleveren.

Het plan kent de volgende uitgangspunten:

1. De gemeente plaatst haar maatregelen bij het afvalbeheer in het kader van een lange 
termijnperspectief van volledige producenten- of ketenverantwoordelijkheid.

2. De gemeente blijft zich (op landelijk niveau) inzetten voor handhaving en uitbreiding 
van het statiegeld of retourpremie voor emballage.

3. De gemeente richt zich in de komende beleidsperiode op een verdere optimalisatie van
bestaande deelstromen. Het gaat dan vooral om glas, papier en grof vuil.

4. Ter bevordering van de inlevering van de kleine elektrische apparaten wordt een 
projectvoorstel ingediend bij het fonds van de NVMP & ICT-Milieu.

5. In het najaar van 2010 zal een evaluatie over de methodiek van inzameling van KGA 
aan de raad worden aangeboden.

6. Bij de bestrijding van zwerfafval zal het instrument van de bestuurlijke 
strafbeschikking worden gehanteerd.

7. De gemeente zet zich extra in om de bewustwording en de participatie van burgers op 
het gebied van afvalpreventie en het scheiden van afval te versterken. Hierbij worden 
naast de traditionele middelen ook het internet verder benut.

8. Het gemeentelijke afvalbeheer moet afgestemd blijven op de mogelijkheden tot 
nascheiding.

9. De gemeente gaat de komende periode in overleg met andere aandeelhouders (tevens 
klant) van Attero om het beleid van dit bedrijf in de door ons gewenste lijn te 
beïnvloeden.

10. De doelstelling is om in 2015 het percentage nuttige toepassing met ten minste 8% te 
verbeteren.

11. Conform het collegeprogramma wordt het variabele gedeelte van het tarief voor de 
afvalstoffenheffing in de periode tot 2015 meer gerelateerd aan de gemiddelde 
afvalproductie per categorie.

12. Het bestaande aanbod van inzamelmiddelen en methoden blijft onverkort 
gehandhaafd.

VAN AFVAL TOT GRONDSTOF Milieudienst/IPC29


