Evaluatie afvalinzameling januari – mei 2016
Aanleiding
In mei 2015 is het plan “Verbetering afvalscheiding laagbouw Purmerend” vastgesteld. Met
dit plan werd de realisatie van maatregelen ter bevordering van de afvalscheiding bij de
laagbouw in gang gezet.
Met de vaststelling van het plan is eveneens de toezegging gedaan om in mei 2016 een
evaluatie van de eerste vier maanden met het nieuwe inzamelsysteem op te stellen.
Deze evaluatie ligt nu voor u.
Maatregelen
De genomen maatregelen bij de laagbouw richtten zich op een drietal afvalstromen, namelijk
gft, pmd [plastic, blik en lege pakken] en restafval. Voor de afvalstromen gft en pmd was de
insteek deze zoveel mogelijk gescheiden in te zamelen, voor het restafval was de insteek dit
zoveel mogelijk te ontmoedigen.
Voor de verbetering van de gescheiden inzameling van gft-afval en pmd-afval zijn
minicontainers voor gft-afval uitgedeeld aan die huishoudens die deze nog niet hadden en is
het aantal verzamelcontainers voor pmd-afval sterk uitgebreid.
Voor de ontmoediging van het restafval is gekozen om de inzamelfrequentie van wekelijks
terug te brengen naar tweewekelijks.
Bewonersreacties
Niemand houdt van veranderingen, wat het ook is. Het invoeren van de gft-container leverde
de nodige reacties op, allemaal gericht op bewoners die geen container wilden vanwege het
ontbreken van een tuin, geen zin in afvalscheiding, te weinig gft-afval, geen ruimte voor een
extra container, etc. Een deel hiervan wilde op dat moment geen gft-container omdat zij eerst
het even aan wilde zien en wellicht later dan alsnog een container zouden bestellen.
De grootste verandering echter was het wijzigen van de inzamelfrequentie van het restafval.
Purmerend was vorig jaar één van de drie gemeenten in Nederland die nog wekelijks
restafval inzamelde. Hier zijn ook de nodige reacties op binnengekomen en ook via social
media werden meningen, zowel positief als negatief, veelvuldig geuit. Zoals al aangegeven,
niemand vindt veranderen fijn.
Alle bewoners die via het speciale mailadres afval@purmerend.nl of via het KCC vragen
over de nieuwe afvalinzameling hebben antwoord van ons gehad. Elk antwoord bevatte in
ieder geval het waarom achter de maatregelen en tips voor de bewoner om de ruimte in de
restafvalcontainer zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Hierbij is altijd aangegeven dat het
gescheiden inleveren van het pmd-afval en het apart weggooien van het gft-afval voor zeker
50% vrije ruimte voor het restafval zou opleveren. In de bijlage is een kleine samenvatting
opgenomen van binnengekomen reacties via de mail.
Communicatie
Gedurende de voorbereiding en invoering van de nieuwe wijze van inzamelen heeft er
communicatie richting de bewoners plaatsgevonden. In de voorbereiding was dit de
communicatiecampagne “uw afval heeft waarde”, aangevuld met artikelen in de Purmerend
Totaal en op de website en via postings op de social media kanalen van de gemeente.

Resultaten
De grote vraag is natuurlijk: leiden de doorgevoerde maatregelen ook naar meer gescheiden
ingezameld afval?
In de onderstaande tabel staan de inzamelresultaten uit de eerste vier maanden 2015 naast
de inzamelresultaten van de eerste vier maanden 2016. De focus ligt hier primair op de
afvalstromen gft, pmd en restafval, voor de volledigheid is ook papier toegevoegd. De
hoeveelheden zijn in kilogrammen.
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In totaal komt dit op het volgende neer:1
In 2015 is in deze periode ingezameld:
331.180 kilo gft, 46.520 kilo pmd en 5.548.300 kilo restafval.
In 2016 is in deze periode ingezameld :
1.120.460 kilo gft, 229.049 kilo pmd en 3.832.100 kilo restafval.
Een toename van de gescheiden hoeveelheid gft-afval van 789.280 kg.
Een toename van de gescheiden hoeveelheid pmd-afval van 182.529 kg.
Een afname van de hoeveelheid restafval van 1.716.200 kg.
De hoeveelheid gescheiden ingezamelde grondstoffen [gft en pmd] en de afname van de
hoeveelheid restafval lopen niet “in de pas” met elkaar. Het restafval is meer afgenomen dan
dat de grondstoffen zijn toegenomen. Voor een deel is dit te verklaren door het wegvallen
van het bedrijfsafval, het gaat dan om ca. 72,5 ton restafval per maand die in 2016 is
weggevallen. Daarnaast is ook de gescheiden ingezamelde hoeveelheid papier met
minicontainers, ondanks dat hier ook in 2016 het bedrijfspapier niet meer in zit, toegenomen.
Samengevat: alle gescheiden ingezamelde grondstoffen laten een stijging zien in de eerste
vier maanden van 2016.
Financieel
De stijging van de ingezamelde hoeveelheden gft en pmd dragen bij aan een lagere
hoeveelheid restafval die verbrand wordt in de huisvuilcentrale.
Voor gft geldt dat er in deze periode 789 ton gft afval minder verbrand is. Voor pmd geldt dat
er in totaal 182 ton extra pmd is ingezameld die dus niet met het restafval verbrandt is.
Financieel betekent dit een verlaging van de rekening HVC voor het verbranden van het
afval, aangevuld met extra kosten voor het verwerken van het extra ingezamelde gft-afval.
Met verwerkingskosten voor restafval van € 111 en voor gft-afval van € 56 per ton, is het
duidelijk dat de vermindering van het restafval financieel een positief effect heeft.
1

De hoeveelheden 2016 zijn concept hoeveelheden, de definitieve afrekening volgt altijd na afloop
van het betreffende kalenderjaar, dus begin 2017.

De bevindingen na vier maanden
De inzamelcijfers laten een beeld zien waaruit we voorzichtig op kunnen maken dat de
maatregelen die we doorgevoerd hebben effect hebben. De hoeveelheden gescheiden
ingezameld gft en pmd stijgen maandelijks.
De inzameling van pmd is een groot succes. Het aanbod van pmd overtreft onze verwachting
royaal. Bewoners pakken de gescheiden inzameling dus vanaf het eerste moment uitstekend
op. Naast de oorspronkelijke uitbreiding met 30 verzamelcontainers die we eind 2015
hebben gedaan, staat de volgende uitbreiding alweer gepland. Daarnaast wordt er zes
dagen per week gereden om de containers te legen.
Wat hier wel speelt zijn de locaties voor de containers. Er is bij de vorige uitbreiding over de
keuze van sommige locaties veel discussie gevoerd met omwonenden. Dit heeft in de
meeste gevallen tot een betere, door de omgeving geaccepteerde locatie geleid. Wij blijven
het gesprek aangaan met bewoners, om zo tot de meest optimale locatie te komen.
In de bijlage is een selectie uit alle vragen die via mail binnengekomen zijn opgenomen,
hieruit blijkt dat de meeste vragen betrekking hebben op het inzamelen van pmd.
Nog niet alle bewoners zijn gewend aan het nieuwe inzamelsysteem. Dat kunnen we
opmaken uit de beelden van zeer overvolle restafvalcontainers die tweewekelijks aan de weg
staan. Ze nemen in aantal af, maar ze zitten er nog steeds tussen.
Het misbruik van de gft-container of papiercontainer valt mee. Het aantal containers waarin
naast gft of papier ook restafval zit is wel wat toegenomen maar niet spectaculair. Ook in de
oude situatie kwam dit misbruik voor.
We gaan hier de komende maanden wel aandacht voor vragen, zowel door communicatie in
via de lokale kanalen als door het aanbrengen van hangers aan containers met onjuist afval.
Deze worden niet geleegd. Indien dit nodig mocht zijn, wordt deze actie in samenwerking
met handhaving gedaan.
Het aantal verzamelcontainers voor pmd wordt, zoals al gesteld, de komende maanden
verder uitgebreid. Deels worden zeer goed bezochte containerlocaties voorzien van extra
containers, deels worden containers geplaatst in wijken waar nu nog te weinig container
staan.
Als afsluiting de voorzichtige conclusie: Met de invoering van de gft-container, de aanpassing
van de inzameling van restafval en de intensivering van de plastic inzameling bij de
laagbouw zijn de eerste stappen gezet naar een verbetering van de gescheiden inzameling
in Purmerend, zo laten de eerste cijfers zien. Door bewoners te blijven stimuleren en
faciliteren in deze gescheiden inzameling, zal deze stijgende lijn zich voortzetten.

Bijlage

Samenvatting reacties bewoners n.a.v. de nieuwe inzamelwijze

Beste heer Hegger,
Met belangstelling volg ik het beleid rondom verduurzaming van de gemeente purmerend en de
inspanningen rondom het wijzigen van de afvalscheiding.
Ik ben hier een groot voorstander van.
Ik las het artikel riool verstopt in purmerend totaal.
In het verleden kon ik mijn frituurvet inleveren op het winkelcentrum meerland, daar stond een
speciale container. Nu lever ik het in op de mileustraat.
In het artikel wordt er nadruk gelegd op het weggooien bij het restafval.
Een gemiddelde frituurpan bevat 3 liter vet of olie Zit hier niet een groot besparingspotetieel in voor de
gemeente purmerend?
Inzamelpunten op winkelcentra kunnen kunnen hierbij mogelijk ondersteuning bieden.
Wellicht kunnen de vuilnisauto's dan rijden op zelf gerecyled biobrandstof. Wat een enorme per is voor
purmerend. Denk hierbij bv aan de trams in Amsterdam rijden met de slogan ik rij op groene stroom.
Ook ben ik blij met de terugkeer van de gft container en uitbreiding van de plastic containers Met
name in het weekend zie ik de zakken plastic vaak naast de container staan.
Wel mis ik in alle voorlichting naar de inwoners van purmerend het item van voorkomen van afval.
Hierin zou wellicht een stukje nudging vanuit de gemeente tot een beter bewustzijn kunnen leiden
Met vriendelijke groet, Alex

Geachte Heer Hegger,
Ik ontving van de week de brief over de nieuwe wijze van inzameling afval.
Ik zou graag van U horen wat U onder restafval verstaat.
Als ik mij zou houden aan alle eisen die U aan ons stelt, dan weet ik niet wat er bij mij nog overblijft
aan restafval.
Ik heb het aan meerdere mensen gevraagd en ook zij blijven mij het antwoord schuldig.
Kom ik tot de conclusie, dat ik dus met een lege grote grijze container blijf zitten.
Is mijn voorstel aan U:
Gebruik de grijze afvalbak als container voor plastic, zodat wij niet minstens 500 meter moeten gaan
lopen, meerdere keren per week, naar de plastic afval bak.
Ik woon in een buurt met oudere mensen om mij heen en die zie ik niet met een vuilniszak gaan lopen
naar de bak die veel te ver weg is geplaatst.
We betalen reinigingsrechten en het kan volgens mij niet de bedoeling zijn dat wij de gemeente al het
werk uit handen nemen om het vuil bij ons op te halen.
In het verleden hebben wij ons afval gescheiden met een bak met 2 compartimenten.
Dat is weer terug gedraaid en moest alles weer bij elkaar. Waarom nu deze handeling?
Het is niet bij te houden, welke bak er nu naar buiten moet als ik dit schema lees.
Wat is hierop Uw antwoord?
Mevr.J.Arends

Beste M.T.A. Hegger,
Sinds 2 weken zijn wij in het bezit van een GFT-container hierdoor is ons restafval nog meer
verminderd.
Glas en plastic scheiden wij ook al en leveren dat in in de containers bij de supermarkt(en).
Het papier brengen wij naar de openbare papiercontainer op de hoek van de Nieuwegracht /
Nieuwstraat en gebruiken onze groene papiercontainer thuis dus helemaal niet.
Vragen ivm tekort aan ruimte in de tuin:
1: is het mogelijk om een kleine restafvalcontainer te krijgen?
2: is het mogelijk om de papiercontainer in te leveren?
3: is het een idee om op Julianaplein een restafvalcontainer en e.v.t. papiercontainer te plaatsen in de
grond zoals op de hoek van de Nieuwegracht/Nieuwstraat i.p.v. alle afvalbakken op de
parkeerplaatsen die er toch al te weinig zijn en de weg blokkeren.
Graag ontvangen wij uw antwoorden. Met vriendelijke groet, Fam. Groot

Ik kwam tot de ontdekking dat er verschillende apps zijn die een afvalwijzer(wat mag in welke
bak) en een afvalkalender combineren.
Ik vond er nog geen waar de gegevens van de gemeente Purmerend in staan. Ook op de
gemeente site stond geen verwijzing naar zo'n app. Er zijn veel gemeentes die wel gebruik
maken van zo'n app. Ik zou het heel handig vinden wanneer ons afvalgebeuren iets
makkelijker werd gemaakt door zo'n app!! Ik hoop dat dat binnenkort mogelijk is!!
Met vriendelijke groet Ankie

Goedemiddag,
graag wil ik even voor de duidelijkheid weten waar ik een leeg blikje kattenvoer nu in mag doen? Valt
dit onder restafval of gaat dit in de plastic zak mee, aangezien daar ook bijvoorbeeld de blikken soep
in mogen als ik het goed begrepen heb ?
Ik hoor graag van u. Met vriendelijke groet, Tanja
Geachte heer, mevrouw,
Graag breng ik het volgende onder uw aandacht.
Ik ervaar het als onhandig om plastic afval te scheiden op de manier zoals deze is
voorgesteld.
Vooropgesteld dat ik een groot voorstander ben van het scheiden van afval.
De hoeveelheid plasic is veel. Maar ook na gebruik vaak nog voorzien van afvalresten, denk
hierbij aan kuipjes boter, melkpakken, vleesverpakking etc.
Deze bewaar ik dus nu appart in een plasic zak in mijn huis. Naast de normale afvalemmer
met het overige vuil.
Eens per week wegbrengen is onwenselijk gezien de resten voedsel die achterblijven. Dus
dagelijks wegbrengen of om de dag is noodzakelijk. Echter dat wordt lastig.
Kortom, dit is onhandig en wellicht dat velen met mij dit ook ervaren.
De manier zoals deze nu in werking is gezet om plastic afval goed te scheiden, nodigt niet uit
tot meewerken. Dat komt het millieu niet ten goede.
Wellicht is mijn ervaring voor u een overweging om een alternatief te bedenken.
Ik ga er vanuit dat er een evaluatiemoment komt en mogelijk dat meer mensen dit signaal
hebben achter gelaten ter overweging.
Hartelijke groet, Henri

Beste
2 kinderen 2 volwassenen 2 honden 2 konijnen. Dat is mijn gezin samenstelling, ik kan u nu
alvertellen dat dit niet gaat lukken 1 in 2 weken het rest afval.
Ik wil best groener leven allenaal best maar wil ook kunnen leven!!
Nu is het winter straks word het warm denk nou niet dat ik in een stinkende schuur/garage ga staan.
Ik beloof u en de raad plechtig mocht het geen leefbare situatie zijn zal ik het puin of afval hoogst
persoonlijk aanbieden bij de raad. Iedere week weer!
U maakt zonder na te denken een besluit, weet u hoe de afval verwerking werkt.... Kunt u ons
garanderen dat na onze scheiding het afval niet op 1 hoop word gedaan?
Graag antwoord Gr jan

Met deze mail wil ik een klacht indienen omtrent de vuil inzameling en ik wil hier ook graag
een reactie op terug . Nu dat gft om de week en om de twee weken wordt geleegd en het
restafval om de twee weken, vallen mij een aantal zaken op die de gemeente zelf van te voren
had kunnen constateren alvorens met deze zeer onefficiënte manier van werken te starten.
Het gevolg is nu dat de gft bak nog lang niet vol zijn en er staat er dus maar 1 of niks op de
aanbied plek, wel hebben de mensen hier een overvollen restafval bak, of we nu zullen
scheiden of niet het legt geen zoden aan de dijk. de restafval bak moet ook ik nu aan stampen
om ons vuil kwijt te kunnen als gezin met 2 kinderen. straks met de zomer zal mijn tuin stinken
door die bak en de maden kruipen ons dan tegemoet, ik persoonlijk vind dit echt belachelijk
van onze gemeente dat ze dit bedenken. het beetje dat hierdoor word gescheiden draagt niet
mee aan een beter milieu. daarvoor zouden we ons moeten wenden tot de vee industrie.
buiten het feit dat de vuilniswagen nu voor die kleine hoeveelheid gft toch z'n ronden moet
rijden en daarbij dus onnodig die diesel opstookt. verder is dit de tweede grote blunder zoals
het niet op willen halen van puin, met als gevolg hier de berm vol ligt met puin zooi van een
ander..
ik zou graag eens een fatsoenlijk gesprek hierover willen hebben.
met vriendelijke groet. E.H.

Uw opmerking:
Afval scheiden!! Prima, helemaal mee eens. Maar als ik het afval goed scheid dan hou ik de grote
grijze container over!!!
Een hele grote container waar bijna niets meer inzit. Wel drie bakken in mijn tuin!! Een groene voor
papier, een grijze met bruin deksel voor Gft en een hele grote grijze voor ………..Plastic naar
verzamelcontainers, waarom niet in die grote grijze container.
Zie uw reactie tegemoet.
Uw naam: G.J.A.

