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VOORSTEL 

 

Aan PFHO Milieu & Duurzaamheid 

Van GAD 

Datum 8 november 2018 

Onderwerp Optimalisatie inzameling papier & karton 

Kenmerk 18.0009562 

 

Optimalisatie inzameling papier & karton 

 
Aanleiding 

De GAD werkt momenteel aan aanpassing van de inzamelstructuren om te komen tot de landelijke 
doelstelling van 75% afvalscheiding in 2020. De maatregelen die worden doorgevoerd staan 
beschreven in het Regionaal Uitvoeringsplan huishoudelijk afval 2015-2020 (‘Van Afval Naar 
Grondstof’). Dit voorstel geeft invulling aan datgene wat beschreven is in het plan ten aanzien van de 
optimalisatie van de inzameling van papier & karton. 
 

De GAD heeft de opdracht om de wijzigingen kostenneutraal door te voeren, het serviceniveau gelijk te 

houden en betere milieuprestaties te creëren. Uitgangspunt blijft dat de inzameling zoveel mogelijk 

plaatsvindt met inzet van vrijwilligers van verenigingen/stichtingen. 

 

Voorstel 

1. Kennisnemen van de consequenties van de optimalisatie van de inzameling papier & karton 

voor de verenigingen en stichtingen, die voortvloeien uit het Regionale Uitvoeringsplan VANG. 

2. Onderzoek starten naar mogelijkheden om de inzet van verengingen en stichtingen te 

vebreden naar andere grondstoffen. 

3. DB adviseren om de huidige werkwijze met COPOG te beeïndigen. 

 

Waarom blijven we inzamelen met verenigingen/ stichtingen? 

Verenigingen en stichtingen staan midden in de samenleving en hebben een aanzienlijk aandeel in het 

privéleven van onze inwoners. De GAD heeft het doel het scheidingspercentage van 75% te halen. Dit 

kan alleen worden gehaald door de inzet van onze inwoners. Door de verenigingen en stichtingen een 

rol te geven bij de inzameling van papier en karton,  snijdt het mes aan twee kanten. Enerzijds kunnen 

zij door de inzet van hun leden (vrijwilligers) extra geld verdienen voor “hun” vereniging of stichting. 

Immers, hoe meer papier er ingezameld wordt, hoe meer geld. Anderzijds worden onze inwoners zich 

meer bewust van het apart houden van papier & karton en dat dit een waardevolle grondstof is die nog 

hergebruikt kan worden. Het resultaat van meer papierinzameling leidt tot een hoger 

scheidingspercentage en minder restafval. Daarnaast heeft dit direct effect op het algemene 

scheidingsgedrag van de mensen, wat weer resulteert in meer andere grondstoffen (zoals gft, textiel 

en pmd). 

 

Mede door de maatschappelijke meerwaarde die vrijwilligers hebben, willen we de rol van  

verenigingen in de toekomst uitbreiden. Hoe en op welke wijze wordt nog nader uitgewerkt, maar met 

name geldt dit voor grondstoffen die onder huishoudelijke inzameling vallen (denk aan kleine 

kringloopgoederen,  kleine elektrische apparaten, textiel, pmd, maar ook nog steeds papier en karton). 
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Consequenties van de optimalisatie inzameling papier & karton voor verenigingen  

De optimalisatie van de papier & karton-inzameling vindt plaats door middel van 4 aandachtspunten: 

 

1) Inzamelen papier & karton middels minicontainers: 

In de laagbouwgebieden wordt papier & karton ingezameld met behulp van minicontainers 

(MC’s).  

- Het volume van de minicontainer kan op verzoek vergroot worden van 140 liter naar 240 liter. De 

reden hiervoor is dat we hoeveelheid karton (volume) toeneemt als gevolg van online aankopen. 

We zien om deze reden veel vraag naar grotere minicontainers voor papier & karton. Nu wordt 

veel karton naast de minicontainer apart aangeboden 

- De inzamelfrequentie blijft maandelijks. Dit is anders als in het Regionaal Uitvoeringsplan VANG 

is vastgesteld *. Door de afname van de kilogrammen papier en karton (gewicht) bij huishoudens 

is de noodzaak voor het aanpassen van de frequentie komen te vervallen. Door het aanbieden van 

grotere mini containers voldoen we wel aan de behoefte van de inwoners van meer volume. 

- De wijkindelingen worden efficiënter gemaakt en aangepast aan de inzameling van de overige 

grondstofstromen. (Wijken en inzameldagen worden aangepast). 

 

2) Inzamelen papier & karton middels ondergrondse containers: 

- Bij hoogbouw en in centrumgebieden wordt daar waar mogelijk een ondergrondse 

verzamelcontainer (OVC) geplaatst voor de inzameling van papier en karton.  

 

3) Inzet verenigingen/stichtingen 

- Meer aandacht voor veiligheid bij inzameling door vrijwilligers van verenigingen. 

- Verbeteren van het opstellen en nakomen van contractuele afspraken met verenigingen. 

- Eerlijke inzet van verenigingen en stichtingen (saneren van wachtlijsten) en gelijke verdeling van 

vergoedingen. 

 

4) Rol Copog / MGM 

Copog ** staat voor Coöperatieve Oud Papier Organisatie Gooi & Vechtstreek (COPOG).  De Copog 

organiseert voor de GAD de inzameling van oud papier in de Regio Gooi en Vechtstreek. 

- Na besluitvorming van het opheffen van de Copog zal gestart worden met een zorgvuldige 

overdracht van de taken van de Copog naar de GAD. Hierover zullen er goede afspraken 

gemaakt worden met de Copog waarin de bestaande afspraken worden gecontinueerd. 

- De GAD heeft met de Milieu Groep Midden Nederland B.V. (MGM) een contract voor de 

verwerking van het ingezamelde papier & karton. Dit contract eindigt op 1 januari 2021. In 2020 

zal er een aanbestedingstraject gestart worden voor de verwerking van het ingezamelde papier 

& karton. 

 
*)

De drie wekelijkse inzameling voor papier en karton is nog niet gecommuniceerd naar de inwoners. In 
brieven en op de website is de maandelijkse inzameling gecommuniceerd. 
 
**)

Copog is in beginsel opgericht om de verschillende papierverwerkers in de regio te laten 
samenwerken, waardoor een optimalisatie kon plaatsvinden in het inzamelen van het huishoudelijk oud 
papier. Inmiddels is er nog één papierverwerker in de regio nl. MGM. Copog  organiseert voor de GAD op 
dit moment inzet van de  verenigingen/ stichtingen. Zij zorgen voor de planning, de communicatie en de 
financiële afhandeling tussen MGM, GAD en verenigingen/ stichtingen.  Echter is het hoofddoel van de 
coöperatie niet meer van toepassing en is de rol van Copog niet meer nodig. De bestaande afspraken 
tussen verenigingen/ stichtingen, MGM en GAD worden gecontinueerd. 
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Aandachtspunten voor de inzet van verenigingen 

1) Minicontainers: wijkindelingen worden aangepast waardoor verenigingen mogelijk niet meer hun 

‘eigen’ wijk kunnen rijden.  

Indien gekozen wordt voor een driewekelijkse inzameling, zoals vastgesteld in het Regionaal 

Uitvoeringsplan, heeft dit direct negatieve invloed op de inzet en beschikbaarheid van voldoende 

vrijwilligers. Dit is kenbaar gemaakt door verenigingen/ stichtingen bij de zienswijze van het 

Uitvoeringsplan en in gesprekken met de betreffende verenigingen en stichtingen. Vierwekelijkse 

inzameling blijft als frequentie gehandhaafd.  

 

2) OVC: daar waar er ondergrondse systemen worden geplaatst voor de papierinzameling valt de inzet 

van verenigingen weg.  

 

3) Inzet verenigingen/ stichtingen:  uit de praktijk blijkt dat er met regelmaat een probleem is met de 
inzet van vrijwilligers van verenigingen. Het komt regelmatig voor dat er niet voldoende vrijwilligers op 
de inzamelavond / -ochtend komen opdagen. Tevens is de leeftijd van de vrijwilligers een 
aandachtspunt. De maximum leeftijd om mee te lopen met een inzamelvoertuig is 70 jaar, dit vanuit 
verzekeringsoogpunt. 
 
Financieel kader 

Op basis van de werkelijke kosten in 2017 is onderstaand overzicht gemaakt. Hierbij is geen rekening 

gehouden met de kapitaallasten voor de inzamelmiddelen en -voorzieningen. Deze zijn reeds volledig 

afgeschreven of als kosten opgevoerd in het jaar van aanschaf. Totaal is er in 2017 12.866 ton papier 

& karton ingezameld. 

 

 
 

De opbrengsten van oud papier schommelen erg. Dit heeft te maken met de prijs van het oud papier & 

karton die het oplevert en de hoeveelheden die verenigingen en stichtingen inzamelen. Opbrengsten 

papier en karton maken onderdeel uit van de begroting van de GAD-kosten. Eventuele hogere 

inkomsten leiden dus direct tot lagere kosten voor de gemeenten. De huidige werkwijze past binnen de 

huidige financiele kaders van de begroting en vraagt niet om extra financiële middelen. 

 

 

kanaal inzamelkosten subsidie totaal

MC's verenigingen 475.660€                250.475€                726.135€                

MC's professioneel 164.560€                -€                              164.560€                

Scheidingsstations 86.681€                  -€                              86.681€                  

Verenigingen verzamelcontainers 44.196€                  35.072€                  79.268€                  

Verzamelcontainers zonder subsidie 6.494€                     -€                              6.494€                     

Proef 8.373€                     6.610€                     14.983€                  

785.964€                292.157€                1.078.121€            

Opbrengst OPK 1.350.730€            

Resultaat (winst) 272.609€                
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Bijlagen  

  

 
 

 


