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Op 20 mei 2009 spraken wij tijdens de vergadering van de commissie FIBS met elkaar over
de inzameling van kunststof verpakkingsafval. Aanleiding was de beantwoording van
raadsvragen over dit onderwerp die gesteld waren door raadslid A. Bonte. Zowet in de
beantwoording van de raadsvragen als tijdens de commissievergadering heeft het college
toegezegd onderzoek te zullen doen naar de meest milieuvriendelijke manier voor verwerking
van kunststof verpakkingsafval. Het onderzoek, uitgevoerd door de Universiteit van
Amsterdam (IVAM), treft u hierbij aan.

Inmiddels is ook bekend welke verplichtingen er voor gemeentelijke overheden in het
Landelijke Afvalbeheerplan 2 (LAP2) zijn opgenomen. Op grond van het bovenstaande heeft
het college haar standpunt over het al dan niet scheiden van kunststof verpakkingsafval
opnieuw bekeken. Het standpunt bieden wij u hierbij aan.

Inleiding en achtergrond
Sinds 1 januari 2006 zijn producenten en importeurs die verpakte producten op de
Nederlandse markt brengen verantwoordelijk voor de preventie, inzameling en recycling van
verpakkingsmaterialen.
In 2007 is er een raamovereenkomst gesloten tussen het ministerie van VROM, het
verpakkende bedrijfsleven en de VNG over de aanpak van de dossiers verpakkingen en
zwerfafval. Een van de belangrijkste punten van der raamovereenkomst is dat gemeenten
verplichtzijn om per 1 januari 2010 overte gaan tot het scheiden van kunststof
verpakkingsafval. Dit scheiden kan plaats vinden door bron- of nascheiding.
Op 24 december jl. is het eerdergenoemde LAP2 in werking getreden. Het LAP2 stelt dat
scheiding aan de bron een reststroom moet opleveren die met minder milieudruk kan worden
verwerkt. Ook in het LAP2 is de verplichting voor gemeenten opgenomen om voorzieningen
te treffen voor het hergebruik van kunststof verpakkingsafval.

Kunststof verpakkingsafval kan uit bronscheiding door de burger, gecombineerd met
gescheiden inzameling worden verkregen. Het alternatief is nascheiding van het huishoudelijk
restafval op mechanische scheidingsinstallaties. De nascheidingsinstallaties in Nederland zijn
schaars en kunnen slechts een zeer gering deel van het Nederlandse huishoudelijk restafval
verwerken. Daarnaast is er (op dit moment nog) geen scheidingsinstallatie in de nabijheid van
Rotterdam.



In ruil voor bovengenoemde inspanning maakt de gemeente aanspraak op een vergoeding uit
het Afvalfonds, bekostigd door het verpakkende bedrijfsleven. De stichting Nedvang
(Nederland van afval naar grondstof) vertegenwoordigt het verpakkende bedrijfsleven en
beheertdit Afvalfonds.
Nedvang keert ondermeer een vergoeding uit van € 475,- per ton gescheiden aangeleverd
kunststof verpakkingsafval. Deze vergoeding komt voort uit de eerdergenoemde
raamovereenkomst. Er is nog geen zicht op de vergoeding voor de periode na afloop van de
overeenkomst op 31 december2012.

Door de huidige (hoge) vergoeding lukt het de meeste (kleiner) gemeenten de inzameling van
kunststof verpakkingsafval kostenneutraal te realiseren. Belangrijkste parameter vormt de
hoeveelheid ingezameld kunststof verpakkingsafval perinwoner. Kleinere, minder
verstedelijkte gemeenten hebben hierdoor een interessantere businesscase. Een geringe
negatieve aanpassing van de vergoeding zal in veel gevallen leiden tot verhoging van de
afvalstoffenheffing in die gemeenten.

Standpunt van het college
Al eerder is door het college en later bekrachtigd door de raadscommissie FIBS, het
standpunt ingenomen dat Rotterdam vooralsnog met over zal gaan op scheiding van
kunststof verpakkingsafval aan de bron per 1 januari 2010. Wij zijn van mening dat dit
standpunt gehandhaafd moet blijven en zullen op korte termijn de haalbaarheid van een
nascheidingsinstallatie in de buurt van Rotterdam uitwerken. De volgende argumenten
vormen de basis daarvoor:

1. Slecht scheidingsgedrag Rotterdamse burger
Grote steden kampen in het algemeen met slechtere afvalscheidingresultaten dan kleinere
gemeenten en de Rotterdammers doen het over de hele linie nog eens slechter dan de
burgers uit de andere grote steden. Ondanks uitgebreide communicatiecampagnes en de
uitbreiding van brengvoorzieningen om zo afval te scheiden.
De ingezamelde hoeveelheden van de belangrijkste brongescheiden stromen (papier, textiel
en glas) in relatie tot LAP1 en G4 zijn als volgt (in kilogram per inwoner):

Amsterdam
Utrecht
Den Haag
Rotterdam

Papier Richtlijn
LAP1

33

% »
37

Glas Richtlijn
LAP1

22

IS »
11

Textiel Richtlijn
LAP1

2,3
5

1,9

De cijfers in bovenstaande tabel zijn afgezet tegen de richtlijnen (voor stedelijkheidsklasse 1)
uit het LAP1 van het ministerie van VROM.

Als er door Rotterdam een systeem van bronscheiding wordt opgezet zal de respons van de
burgers (i.e. het feitelijk aanleveren van gescheiden kunststof) naar verwachting laag zijn.
Zelfs met extra aandacht, uitgebreide campagnes en investering in goede voorzieningen zal
het merendeel van de kunststoffen gewoon in het restafval blijven zitten.



2. Milieurendement is marginaal.
Er is zoals eerder in deze brief genoemd in opdracht van het college onderzoek gedaan naar
de C02 effecten van de verschillende inzamel- en verwerkingsmethoden voor kunststof
verpakkingsafval (zie bijlage onderzoeksrapport).
De belangrijkste conclusie uit dit onderzoeksrapport was:
"Bronscheiding via een haalsysteem van kunststof verpakkingsmaterialen kan in de
Rotterdamse situatie zinvol zijn, met name als er responsverhogende maatregeten worden
getroffen en ook wordt ingezet op scheiding van overige kunststof verpakkingen (foiies, rigids
en kunststof niet-verpakkings afval), naast flessen en flacons. De mHieuwinst is echter
beperkt. In het algemeen geldt dat voor sterk verstedelijkte gemeenten zoals Rotterdam de
respons lager is. In minder verstedelijkte gebieden is de respons juist hoger. De locale situatie
is dus belangrijk in de besluitvorming rond scheiding van kunststof afval.
Maatregelen die niet op bronscheiding gericht zijn, maar op het optimaliseren van
energetische benutting van integraal ingezameld afval kunnen een even groot ofgroter
positief effect hebben op het verfagen van CO2-emissie per ton verwerkt kunststof afval
verpakking."

Op basis van dit onderzoek kunnen de volgende conclusies getrokken worden voor de
Rotterdamse situatie:

a) het beste CO2-resultaat kan worden verwacht via nascheiding en het daarna verbranden
van de restfractie. Nascheiden wil zeggen dat niet de burger het kunststof
verpakkingsafval gescheiden aanbiedt, maar dat dit fabrieksmatig uit het integrate
restafval wordt afgescheiden1.
Er is echter op dit moment geen nascheidingsinstaltatie waarvan Rotterdam gebruik kan
maken.

b) second best zou zijn geweest om het afval integraal te verbranden via de nieuwe afval
verbrandingsinstallatie (AVI) aan de Brielselaan2. Onlangs maakte AVR/van Gansewinkel
echter bekend dat de bouw van deze AVI niet plaats zal vinden. Alternatief voor het
Rotterdamse afval is verwerking bij de AVI Rozenburg. Een AVI die op korte termijn de
R1 status (hogere verbrandingsklasse) zal bemachtigen. Dit betekent een dusdanig
energetisch rendement dat de verbranding als nuttige toepassing wordt gezien
(verbetering milieueffecten).

c) het minst goed scoren de alternatieven "gescheiden inzameling" en "integrate
verbranding" in de AVI Brielselaan. Volgens het onderzoek ontlopen beide alternatieven
elkaar nauwelijks. Zoals reeds aangegeven scoort brongescheiden inzameling in
Rotterdam slecht. Er blijft veel plastic in het restafval zitten. Daar komt bij dat voor het
ophalen van brongescheiden kunststof verpakkingsafval er extra voertuigkilometers
moeten worden gemaakt. Dit leidt tot extra CO2-uitstoot.

3. Rotterdam is niet ingericht op bronscheiding kunststof verpakkingsafval
De infrastructuur voor de inzameling van Rotterdams afval dient te worden aangepast.
Inzamelmiddelen zoals ondergrondse containers voor kunststof moeten worden aangeschaft
en gefnstalleerd. Om niet al te veel lucht te verplaatsen is het raadzaam deze te voorzien van
een perssysteem. Dit levert namelijk CO2 besparing op in transport.
Na de hoge investeringen in ondergrondse afva(containers in Rotterdamse stijl - ingegeven
door de breedgedragen bestuurlijke wens om de kwaliteit van de buitenruimte te verhogen -
zijn goedkopere bovengrondse afva(containers, zoals de oranje plastic hero, een slechte
optie.
Realiseren van de optie van plaatsen van ondergrondse (pers)containers is kostbaar en kent
een doorlooptijd van naar verwachting 2jaar.

'Met nascheiding kan waarschijnlijk meer kunststof verpakkingsafval voor hergebruik worden ingezet dan middels
bronscheiding door de Rotterdamse burger mogelijk is. Naast het kunststof verpakkingsafval zouden veel andere,
nog in het restafval aanwezige goed herbruikbare stromen kunnen worden teruggewonnen zoals papier/karton, glas,
GFT, metaten, etc.

1 Hef Rotterdamse restafval wordt van oudsher verwerkt in de A Vl's van A VR/van Gansewinkel. Roteb heeft een
contractuele overeenkomst voor de verwerking ervan tot 2030.



4. Onduidelijkheid bij Nedvang
De meeste gemeenten in Nederland hebben zich aangesloten bij Nedvang om aanspraak te
kunnen maken op de vergoeding voor ingezameld kunststof, communicatie aan burgers en
afschrijvingskosten containers (zie www.nedvang.nl).
Als Rotterdam zich zou aansluiten bij Nedvang betekent dit dat het ingezamelde kunststof
verpakkingsafval in opdracht van Nedvang gesorteerd wordt bij sorteerinstallaties in
Duitsland. Het transport van kunststof verpakkingsafval naar Duitsland levert in dat geval
extra CO2 uitstoot op en komt dus niet ten goede aan het milieu dat het scheiden op zou
moeten leveren.
Het feit dat bronscheiding een lager inzamelresultaat zal laten zien bij de G4/Rotterdam als bij
de overige Nederlandse gemeenten het geval is, betekent dat er in het Rotterdamse huisvuil
een groot aandeel kunststoffen aanwezig zal blijven. De C02-winst bij bronscheiding weegt
t.a.v. Rotterdam niet op tegen die van inzamelingsvervoer naar Duitsland.
Verder heerst er onduidelijkheid omtrent de recyclingresultaten van de sorteerinstallaties die
het brongescheiden kunststof verpakkingsafval in opdracht van Nedvang verwerken,
De scheidingsresultaten en afzetmogelijkheden van gescheiden monostromen zijn niet
inzichtelijk.
Nedvang schermt slechts met de inzamelresultaten. Er zijn geen recente publicaties van het
aantoonbaar behalen van recycling-/milieudoelstellingen.

De toekomst na afloop van de raamovereenkomst op 31 december 2012 is onzeker.
De huidige vergoedingen zouden kunnen komen te vervallen. Daarnaast bestaat bovendien
de kans dat Nedvang na afloop van de raamovereenkomst zal trachten de statiegeldregeling
voor grote PET-flessen te laten vervallen. Deze optie staat nadrukkelijk in de
raamovereenkomst.
Wij zijn van mening dat eerder aan uitbreiding van statiegeld, dan aan afschaffing ervan
gedacht moet worden. Immers, de financiele prikkel voor de consument is van groot belang
voor het gedrag bij het scheiden van kunsstofflessen. We hebben hierover inmiddels contact
met andere gemeenten om dit standpunt in Den Haag te bepleiten.

5. Andere steden en bronscheiding
Om de raad zo goed mogelijk te informeren is ook gekeken naar de stand van zaken in
andere steden. In Nederland geldt integraal dat bronscheiding van kunststof verpakkingsafval
niet wordt gezien als het ultieme middel voor milieuverbetering.
Het volgende overzicht geeft weer op welke manier andere steden omgaan met uitvoering
van de eerdergenoemde raamovereenkomst.

Amsterdam
Amsterdam wenst verbranding van kunststof verpakkingsafval in haar
verbrandingsinstallaties. Naar aanleiding van een reactie van minister Cramer op een aan
haar verzonden rapport m.b.t. de inzameling van kunststof verpakkingsafval in Amsterdam,
zal desondanks een aantal pilots in gang worden gezet met haal- en brengvoorzieningen.

Den Haaa
De gemeente Den Haag hanteert een brengsysteem met 40 bovengrondse containers op 20
kansrijke locaties (winkelcentra, brengpunten) en de mogelijkheid brongescheiden kunststof
verpakkingsafval in te leveren op een van de 3 milieustraten. Na 6 maanden wordt
geevalueerd.

Utrecht
De gemeente Utrecht kiest eveneens voor een brengsysteem met een beperkt aantal
inzamelcontainers, met daarnaast de mogelijkheid zakken kunststof verpakkingsafval aan te
leveren op de milieuparken.

Groningen
In Nedertand is reeds een tweetal nascheidingsinstallaties voor huishoudelijk afval in bedrijf
(Vagron Essent te Groningen en Omrin te Oudehaske Friesland). Groningen levert al jaren



haar restafval aan bij Essent (locatie Vagron) waar het restafval wordt nagescheiden, deels
vergist en slechts een gering deel wordt verbrand.
De installatie is onlangs uitgebreid voor de nascheiding van kunststof verpakkingsmaterialen.
De scheidingsresultaten zijn nog niet bekend.

6. Risico bronscheiding
Het beinvloeden van de burger om een bijdrage te leveren aan een beter milieu door goed
(bron)scheidingsgedrag is een langdurig proces. Investering in voorzieningen, grote
communicatieve en financieie inspanningen resulteren na jaren in geringe
inspanningsverbeteringen bij de Rotterdamse burger. Schade door het terugdraaien van een
bronscheidingssysteem voor kunststof verpakkingsafval is onafwendbaar en zal mogelijk
leiden tot frustraties met een negatieve invloed op bronscheiding van andere afvalstromen.
Dit wordt versterkt door argwaan uit het verleden over bijvoorbeeld de verbranding van
brongescheiden GFT met het restafval.
Naar verwachting zal het veel tijd (jaren) kosten om vertrouwen bij de burger op te bouwen.
Het in te voeren systeem moet echter naar de mening van het college direct een oplossing
voor Rotterdam zijn zodat Rotterdammers er jaren mee vooruit kunnen.

Conclusie
Naar de mening van het college lijkt het rijksbeleid op het gebied van kunststof
verpakkingsafval onvoldoende gestoeld op een afweging van de milieu-effecten van de
verschillende mogelijkheden tot materiaalhergebruik. Dat blijkt mede uit de uitkomsten van het
eerdergenoemde onderzoek. Integrale verbranding van kunststof verpakkingsafval tezamen
met het restafval in de AVI Rozenburg levert minder uitstoot van CO2 dan brongescheiden
inzameling en recycling via Nedvang. Nascheiding biedt vanuit milieu-oogpunt een veel
betere oplossing voor steden als Rotterdam en deze oplossing zullen wij de komende
maanden verder uitwerken.

Daarom zullen wij als Rotterdam - liefst samen met andere steden in en rondom de randstad
met vergelijkbare problematiek - een haalbaarheidsonderzoek starten samen met partners in
de verwerkingsindustrie en metde kennisinstituten in Rotterdam en Delft, Metde ontwikkeling
van nieuwe scheidingstechnieken die materiaal hergebruik van plastics op hoogwaardig
niveau mogelijk maken wordt een fundamentele bijdrage geleverd aan de door iedereen
gewenste duurzame economie. Daarmee wordt aangesloten bij de doelstellingen van het RCI
en bij de speerpunten van het Rotterdamse economische beleid, namelijk versterking van de
kenniseconomie en meer in het bijzonder in de duurzame sectoren. Wij verwachten direct na
de zomer van dit jaar een goed inzicht te hebben en zullen uw raad hierover dan uiteraard
informeren.

Inmiddels is de minister van VROM gevraagd om uitstel van de verplichting om per 1 januari
2010 het kunststof verpakkingsafval te gaan scheiden. Met het ministerie zal het gesprek
hierover gestart worden alsook ook over eventuele vervolgstappen die nodig zijn. Daarbij
zullen wij ook de wenselijkheid van statiegeld betrekken.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De Burgemeester,

Bijlage: Onderzoek IVAM naar C02-effecten


