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Evaluatie nieuwe inzamelfrequentie restafval

Hierbij stuur ik u ter informatie de evaluatie over de eerste vier maanden werken met de
nieuwe inzamelfrequentie van het huishoudelijk restafval.
Inleiding
In mei 2015 is het plan “Verbetering afvalscheiding laagbouw” vastgesteld. Met de
vaststelling van dit plan is de eerste stap gezet in het verbeteren van de afvalscheiding
binnen de gemeente Purmerend. De belangrijkste maatregel uit het plan betrof de
aanpassing van de inzamelfrequentie van het restafval, deze is met ingang van 2016,
teruggebracht van wekelijks naar tweewekelijks.
Met de vaststelling van het plan is ook de afspraak gemaakt dat in mei 2016 een evaluatie
gedaan zou worden van de eerste maanden inzamelen volgens de nieuwe aanpak.
Evaluatie
Bijgaand ontvangt u de evaluatie over de eerste vier maanden van 2016. In deze evaluatie
is gekeken naar de resultaten van de gescheiden inzameling en naar de ervaringen van
bewoners met de nieuwe aanpak van inzamelen.
De belangrijkste bevindingen
Uit de evaluatie komen de volgende eerste bevindingen:
-

De resultaten van de eerste vier maanden inzamelen laten een stijgende lijn zien
voor de gescheiden inzameling van gft en pmd en laten een dalende lijn zien van de
hoeveelheden restafval;

-

De hoeveelheid restafval in 2015 bedroeg deze vier maanden in totaal 5548 ton, in
dezelfde periode dit jaar is 3832 ton restafval ingezameld. Een daling van 1716 ton.
Met een tarief 2016 van € 112,62 [bestaande uit €85 verbrandingstarief, €14,62
overslag&transport en €13 verbrandingsbelasting] betekent dit dat de rekening van
HVC over deze vier maanden ruim €193.000 lager is dan in 2015.
Hiertegenover staat dat voor de verwerking van het extra gescheiden ingezamelde
gft-afval extra kosten zijn gemaakt. Dus de genoemde besparing van €193.000 is
een bruto besparing aan de kant van de verwerkingskosten restafval.

-

De gescheiden inzameling van pmd is een succes, zelfs zo groot dat een tweede
uitbreiding van het aantal pmd-containers noodzakelijk is;

-

Bewoners pakken na een korte gewenning het nieuwe inzamelschema goed op. Er
is nauwelijks sprake van verhoogde vervuiling van gft of papier doordat [zakken]
huisvuil in de mini’s voor gft of papier gegooid wordt. En ook het pmd-afval in de
verzamelcontainers is niet of nauwelijks vervuild met [zakken] huisvuil.

