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Het proces rond het nieuwe recycleplan is zo transparant mogelijk opgezet en uitge-
voerd. Dat maakt dat er op meerdere plekken en via verschillende kanalen gevraagd is 
te reageren. In dit hoofdstuk worden de diverse reacties opgetekend en beantwoord. Het 
gaat dan met name om de reacties op de site.

INLEIDING
Overheden en bedrijven zetten gezamenlijke stappen naar een circulaire economie. 
Het terugdringen van huishoudelijke afval en hergebruik hiervan als grondstof is een 
belangrijke stap. Het landelijke programma VANG (Van Afvalstoffen Naar Grondstoffen) 
Huishoudelijk Afval ondersteunt gemeenten om samen met haar burgers zich duurzaam 
in te zetten voor afvalscheiding en bewust met producten om te gaan. De gemeente is 
verantwoordelijk voor het inzamelen van huishoudelijk afval. In het VANG programma 
zijn ambitieuze doelen gesteld om tot steeds minder restafval te komen. De gestelde 
doelen zijn van 206 kilo restafval per persoon naar 100 kilo in 2020 en 30 kilo in 2025. 

Het voorgestelde afvalplan ‘Recycleservice 2025’ voorziet in een invulling van genoemde 
doelstellingen. Kern is dat zo maximaal mogelijke service op grondstoffen zal worden 
geboden. 

HET INSPRAAKPROCES
Bij de totstandkoming van het nieuwe plan is er duidelijk voor gekozen om zo transparant 
mogelijk te communiceren. Afval en gescheiden inzameling is een onderwerp dat dicht 
bij de mensen staat, letterlijk en figuurlijk, en het is dan ook van belang om zo duidelijk 
mogelijk te maken wat de plannen zijn. Daarom was er voor gekozen om het plan via 
een speciale site (zie https://recycleservice.apeldoorn.nl) aan te bieden en de bezoekers 
hiervan zoveel mogelijk te vragen een reactie achter te laten. Dit is goed gebeurd en de 
reacties zijn ook alle meegenomen bij de verdere afronding van het plan.

DE SITE & DE FORMELE INSPRAAK
Het recycleplan was uiteraard schriftelijk te verkrijgen maar ook via een speciale site te 
lezen. Via de gemeentelijke site kon men kiezen of men de formele inspraak wilde volgen 
of een reactie wilde achterlaten op de site met het plan. Beide sporen zijn benut en de 
termijn van zes weken (van 17 november 2016 tot 1 januari 2017) is ten volle gebruikt 
om te reageren. De formele inspraak diende schriftelijk te gebeuren, via de site kon men 
de reactiebutton gebruiken. De site is voordat deze live ging bij een klein (burger)panel 
getest en waar nodig aangepast voor een nog betere toegankelijkheid. 

De reacties en de antwoorden op alles wat binnenkwam via de site 
recycleservice.apeldoorn.nl

De reactienota 1 DE REACTIENOTA

3



Er is via vele kanalen over het plan gecommuniceerd en opvallend is dat mensen direct 
naar de site willen gaan. Dus direct de naam van de site gebruiken. Mooi is te zien dat 
toch zo’n 30% via sociale media op de site terecht komt. Wat via de sociale media binnen-
kwam was 10% via facebook (via de mobiele telefoon) en 10% via Apeldoorn Direct. 

DE AANTALLEN & OVERIGE DATA 
Via de formele inspraak zijn er 16 brieven binnengekomen. De meeste waren van de be-
trokken wijkraden (6) die ook per mail zijn gevraagd te reageren. Daarnaast zijn gesprek-
ken gevoerd met de WMO-raad en de VWI-raad en hebben zij een schriftelijke reactie 
gegeven. Van de formele insprekers zijn er 3 die na de inspraaktermijn van zes weken 
hebben gereageerd. Besloten is dat alle reacties ontvankelijk zijn.

Op de site zijn in totaal ruim 280 reacties achter gelaten. Onderstaand is het verloop te 
zien van de momenten waarop is gereageerd en hoe met de site is omgegaan (tot medio 
februari 2017).

DE SITE

Omdat gebruik is gemaakt van een site zijn meer data beschikbaar welke goed zijn om 
hier te vermelden. 

Ongeveer een derde (33,67%) gaat naar de site maar gaat daarna weer weg. In totaal dus 
meer dan 2.500 unieke bezoekers. 
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om al hun vragen te stellen waarbij op zo veel mogelijk vragen een antwoord is gegeven.

De berichten hebben een gezamenlijk bereik gehaald van 55.123. Op de berichten is 369 
keer gereageerd, hiervan was 25% negatief, ruim 70% neutraal en een kleine 5% uitge-
sproken positief. Het hoge percentage dat als neutraal is aangemerkt werd met name 
bepaald door mensen die niet tegen invoering van de oranje container zijn, maar er graag 
een grijze naast willen houden.

De negatieve reacties omvatten ook kritiek op het systeem met 
de ophanghaken. Dit verkleurt het beeld. Daarom komen we 
verderop op de inhoud terug om een en ander toe te lichten.

In zowel de reacties online, als in de telefonische 
reacties gedurende de radio-uitzending van RTV 
Apeldoorn komt het onderwerp luiers sterk naar 
voren. Dit betreft de luiers voor kinderen maar 
ook het incontinentiemateriaal.

Opvallend is verder het hoge percentage neutrale 
reacties. Er zit niet zozeer weerstand tegen de in-
voering van de oranje container, maar men wil de 
grijze niet kwijt. Veel gehoord argument hiervoor is het verslepen van “vieze, lekkende, 
zware zakken” naar de verzamelcontainers. Hieruit blijkt duidelijk dat er nog te weinig 
zicht is op wat er inmiddels allemaal al in de oranje container mag.

In de reactie op sociale media viel ook op dat er 
regelmatig over de haken werd gesproken. Een 
thema dat al speelde en ook media-aandacht had. 
De positieve reacties zijn zonder uitzondering van 
mensen die nu hun afval al zo goed scheiden dat 
ze de grijze container maar een aantal keer per 
jaar aan de weg zetten. 

Omdat er gewerkt is met een site is ook goed te volgen waar mensen naar zochten. Dit 
geeft onderstaande grafiek mooi weer.

Veel dus naar de eerste bladzijde en daarna vrij divers verdeeld over de verschillende 
onderdelen. Restafval op afroep en omgekeerd inzamelen zijn de twee onderdelen die, 
relatief, het meest zijn bekeken. 

SOCIALE MEDIA
Bewust is gekozen om het plan zo transparant mogelijk naar buiten te brengen en zoveel 
mogelijk reacties te vragen. Daarvoor zijn meerdere kanalen gebruikt.

Nadat een groot deel van de inwoners op de hoogte was van het voorgenomen recycle-
plan, is er gekozen om actief op te roepen tot het stellen van vragen. Deze vragen konden 
gesteld worden via een radio-uitzending bij TV Apeldoorn en de website. Bijzonder was 
dat wethouder Mark Sandmann en beleidsmedewerker Marc Veenhuizen het gesprek ook 
waren aangegaan op Facebook en Twitter. Live. Hierin werden Apeldoorners opgeroepen 5
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LUIERS & INCONTINENTIEMATERIAAL

Ruim 60 van de kleine 300 reacties bevatten een vraag of reactie met betrekking tot 
luiers of incontinentiemateriaal. Ook via sociale media was dit een veel terugkerend 
onderwerp.

INHOUD VAN DE REACTIES
Doordat luiers en incontinentiemateriaal veel en vies restafval is, willen mensen niet 
over straat lopen met die zakken en hun grijze bak behouden. Verder kent incontinen-
tiemateriaal ook een privacy aspect, waarmee bij de inzamelservice rekening gehouden 
moet worden.

TOELICHTING
Dat het een onderwerp is dat op veel aandacht kan rekenen, is ons bekend. Er was ook al 
contact geweest met het landelijk initiatief (luierrecycling Nederland) waar veel mensen 
uit Apeldoorn op hadden gereageerd. Hier betreft het dan vooral luiers. In alle beant-
woordingen (en in het plan) is aangegeven dat wij zeer graag aan de slag willen met 
luiers, mits er ook maar enig zicht is op een goede verwerking. 

In het concept plan is ook duidelijk aandacht gegeven aan incontinentiemateriaal. Een 
afvalstroom waarvoor niet alleen geldt dat deze goed moet worden verwerkt, zoals met 
luiers, maar vooral uit service een belangrijke stroom is. Er is al een financiële regeling 
mogelijk , maar bij omgekeerd inzamelen werkt dit anders. Dan moet men deze afval-
stroom weg gaan brengen. Zwaar, vies en stank zijn dan termen die wij zeker ook her-
kennen. Daarom is ook aangegeven dat wij mogelijk hiervoor een aparte inzamelservice 
willen organiseren. Hoe? In overleg met betrokken partijen, zo is aangeven.

WAT GAAN WE DOEN?
Het is duidelijk dat bij de verdere invulling van het afvalbeleid er iets met luiers moet 
gebeuren. Het heeft ons er toe aangezet extra inzet te plegen om hier een oplossing voor 
te vinden. Landelijke initiatieven zijn bekend, maar het duurt nog even voordat deze vol-
ledig operationeel zijn. Er blijken evenwel ook andere mogelijkheden te zijn dan één op 
één verwerking. Het streven is naar zo hoogwaardig mogelijk hergebruik maar laagwaar-
diger alternatieven hebben ook onze aandacht.  

Inzameling
Inzet is en zal blijven om een goede oplossing te vinden voor het laten verwerken van 
luiers (anders dan verbranding). Evenwel een snelle oplossing wordt niet verwacht. De 
roep om een inzameloptie is wel sterk aanwezig in Apeldoorn. Daarom zien wij het als 

De reacties die zijn achtergelaten zijn zeer divers van aard. Er is een bundeling gemaakt 
die verderop in deze nota wordt uitgewerkt. Duidelijk is wel dat er een paar onderwerpen 
uitspringen. Dat zijn luiers & incontinentiemateriaal en kosten. Opvallend is tevens dat er 
vele kritische opmerkingen zijn maar dat deze vooral een informerende karakter hebben. 
Vergelijkbaar met de reacties op sociale media. Kritisch maar niet perse negatief of echt 
expliciet tegen. In totaal zijn er circa 300 reacties gegeven via de reactiemodule op de 
site (inclusief de formele reacties). 

Onderstaande tabel geeft een, zeer globaal, beeld van de reacties. Sommige zijn moeilijk 
te categoriseren, enkele waren alleen vragen en meerdere reacties bevatten meerdere 
onderwerpen. De tabel geeft een globaal beeld.  
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De reacties hebben dan betrekking op samenhangende thema’s. Denk hierbij bijvoor-
beeld aan de combinatie tussen de op afroep vierde grijze container en het verzoek voor 
het behoud van de grijze container. Vaak werd alleen gezocht op een specifiek onder-
werp terwijl het ook een onderdeel is van een integraal plan. 

De reacties op de site en de reacties die schriftelijk zijn ingediend zijn gebundeld en 
worden onderstaand, per categorie behandeld. De reacties die werden gegeven had-
den meestal niet alleen betrekking op één onderwerp. Veelal ging men in op meerdere 
onderwerpen die speelden. Er is gekozen om in deze nota de volgende onderwerpen te 
behandelen: luiers & incontinentiemateriaal, behoud van mijn grijze bak, kosten, hoog-
bouw, zwerfvuil, te zwaar & het stinkt, ouderen & zorgbehoevenden, de haken en mensen 
die al een vierde container hebben. 

DE REACTIES
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BEHOUD DE GRIJZE BAK & DE VIERDE CONTAINER

De twee onderwerpen worden hier samen behandeld. Ongeveer 27 directe reacties 
gingen hierover. 

INHOUD VAN DE REACTIES
De reacties zijn heel divers met betrekking tot deze onderdelen. Mensen willen de grijze bak 
behouden maar vaak ook een oranje erbij, dus vier bakken. ‘Het is goed zoals het is’ kwam 
ook terug. Het willen behouden van de grijze bak werd doorgaans genoemd in combinatie 
met vies en stank, daarover later meer. Vooral het wegbrengen van het restafval is zwaar, 
werd meermaals aangegeven. Dit komt vaker voor naar gelang bewoners op leeftijd zijn.

Zeker zijn er reacties die geheel tegen zijn maar over het algemeen lijkt het ook onbekend-
heid te zijn en is het voor mensen niet duidelijk hoe het zal gaan werken.

TOELICHTING
In het voorliggende plan is aangegeven dat service kernpunt is in de verdere vormgeving 
van het afvalbeleid. Kijkende naar alles wat er in een huishouden wordt weggegooid, dan 
wordt nu al het meeste afval gescheiden aangeboden. Bijna 65%. Met dit nieuwe beleid 
zal dit alleen nog maar stijgen. Inzet is dan ook om maximale service te geven waar het 
meeste van is, de grondstoffen. Dus op oud papier, GFT en kunststofverpakkingen (in 
combinatie met blik en drankpakken, PMD). Service op het grootste volume. 

Het plan biedt daarnaast de mogelijkheid om het restafval, via een vierde minicontainer, 
te laten afvoeren. Tegen servicekosten (eenmalig €25 en per aanbieding €2,50 extra, 
berekening op basis kostprijs) en op aanmelding.  

WAT GAAN WE DOEN?
Het voorliggende plan geeft systeemkeuzes aan, precieze uitwerking volgt na besluitvor-
ming (gepland in juni 2017). Het is goed, en dat zullen we ook als zodanig oppakken, dat 
nog meer wordt uitgelegd hoe het gaat werken en wat dit betekent. Andere gemeenten 
laten zien dat afvalscheiding geoptimaliseerd kan worden met bijvoorbeeld de inzet van 
een afvalcoach of afvaladviseur. 

Op basis van de reacties bij dit onderdeel voegen we een duidelijk hoofdstuk toe met 
betrekking tot de communicatie van en over het verdere traject. 

een serieuze optie om dit, naar voorbeeld van de gemeente Bronckhorst, toch te gaan 
inzamelen. Met ondergrondse containers met toegangscontrole alleen voor mensen met 
luiers (baby’s) tot vier jaar. Dit kan via een specifieke autorisatie op de Diftar-pas. Indien 
de verwerkingsmogelijkheden te lang op zich laten wachten is het een serieuze overwe-
ging om toch al spoedig met inzamelen te beginnen. We bereiden een proef voor om dit 
te gaan uitvoeren.

Inzameling van incontinentiemateriaal ligt anders. Uiteraard zal dit mee kunnen gaan 
met voorgaande, de ondergrondse containers, maar gelet op de doelgroep (veel ouderen) 
en het feit dat het vaak om zware volle zakken gaat, willen we dit anders vormgeven. 
Zoals in het plan aangegeven denken we aan een aparte inzamelroute, aan huis. De 
precieze wijze waarop moet nog worden uitgewerkt maar, zo werd onder andere telefo-
nisch als reactie doorgegeven, belangrijk is dat de privacy gewaarborgd wordt. Het hoeft 
en mag niet zichtbaar zijn wat in dit geval wordt aangeboden. Voor de gebruikers (in het 
concept plan zorggeïndiceerden genoemd) zullen geen extra kosten gelden. 

Verwerking
Een serieuze optie is om het mee laten verwerken met slibafval. Dit wordt nu onderzocht. 
Het bedrijf is gevestigd in Zutphen en kan en mag deze stroom verwerken. De kans dat 
er verwerking komt lijkt dus reëel en kan mogelijk zelfs dit jaar gestart worden. In eerste 
instantie als pilot mogelijk met perspectief op meer.

Wasbare luiers
Een enkele reactie stelde ook het gebruik van wasbare luiers voor. Een leuk en, zeker met 
betrekking tot preventie van afval, interessante optie. Er is contact geweest met Milieu 
Centraal, een landelijk bekende instelling, die een project met wasbare luiers wil starten. 
Apeldoorn heeft zich aangemeld hieraan mee te willen werken. Initiatief ligt bij Milieu 
Centraal.
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De voorbeeldhuishoudens zoals die worden gepresenteerd in het plan zouden er als volgt 
uit kunnen zien.

ZWERFAFVAL

INHOUD VAN DE REACTIES
In diverse reacties wordt de zorg geuit dat met de keuze voor omgekeerd inzamelen er 
meer zwerfafval zal komen, meer illegale dumpingen. Omdat mensen met afval moeten 
gaan lopen verwacht men dat er verkeerde keuzes worden gemaakt.

TOELICHTING
In het concept plan staat hier al iets over gemeld maar wij denken dat het niet meer zal 
zijn dan nu al het geval is. Alhoewel er veranderingen plaatsvinden kan men de verschil-
lende afvalstromen, inclusief grof vuil, nu en straks goed kwijt. Helemaal uitsluiten zal 
nooit lukken, daar zijn wij ook reëel in. Maar middels duidelijk communicatie en voorlich-
ting, een goed werkend containerpark en zeker ook handhaving zijn wij er van overtuigd 
dat het niet erger zal worden. Mede ook omdat bijvoorbeeld de milieustraat langer open 
zal zijn en er meer kilo’s gratis gebracht kunnen worden. Zeker zal bij de daadwerkelijke 
invoering, wijksgewijs, zeer duidelijke communicatie plaatsvinden en zullen de hand-
havers ook paraat staan. Wel denken we dat (zie ook verder bij ‘te zwaar’) dat met de 
aanpassing van de containers naar kleinere trommels we een deel van dit probleem ook 
kunnen voorkomen.

KOSTEN

REACTIES
Veel reacties gaan over het feit dat het onduidelijk is wat het de inwoner uiteindelijk gaat 
kosten. Velen waren op zoek naar ‘Wat betekent dit voor mij?’ en dat is een zoekplaatje. 
De site meldt wel de extra kosten voor een grijze bak en de bijbehorende servicefee. 
Terecht stellen mensen de vraag waarop deze tarieven zijn gebaseerd. Mensen hebben 
behoefte aan voorbeeldberekeningen. 

Daarnaast zijn er reacties van mensen die al erg goed afval scheiden, dat is erg mooi 
om te lezen. Zij vragen zich af of ze niet duurder uit zijn bij de invoering van omgekeerd 
inzamelen.

TOELICHTING
Er is, onder andere ook in de Stentor, gewerkt met een aantal voorbeelden. Met Diftar 
wordt individueel de kans geboden om het aanbod van afval en daarmee de afvalstof-
fenheffing te beïnvloeden. Daarin zijn grote verschillen te zien en is het lastig om met 
een gemiddelde te werken. Vragen van mensen over kosten zijn dan vaak ook moeilijk te 
beantwoorden, zonder de precieze situatie te kennen.

Basis van de kosten voor inwoners wordt gevormd door de afvalstoffenheffing. Deze 
dient altijd kostenneutraal te zijn. Hoe de toerekening van de kosten plaatsvindt is aan 
de gemeenteraad. Onder andere hoe hoog het variabele tarief is. 

Alle kosten die te maken hebben met de acties uit het plan zijn doorberekend en zijn 
afgezet tegen de tegen de begroting zoals deze recent is vastgesteld door de gemeente-
raad 2017-2020. Gerekend is met de tarieven 2020 

WAT GAAN WE DOEN?
Net als bij het vorige onderdeel is het van belang om communicatief transparant te zijn 
en te blijven. In de nog verder te ontwikkelen communicatie zal dan ook ruimte worden 
gegeven om in te gaan op kosten en opbrengsten. Zo nodig zal op verzoek, individueel 
worden uitgerekend wat de consequenties zijn. Ook dat grondstoffen wel geld opleveren 
maar lang niet zoveel als men wel denkt. Voor kunststoffen krijgen we als gemeenten 
een vergoeding om het in te zamelen (van het bedrijfsleven) niet voor de waarde van de 
grondstoffen, deze is te laag om het totale systeem te financieren. Laat staan dat dit geld 
oplevert. Het totale systeem van inzamelen, sorteren en verwerken van PMD is helaas 
financieel nog niet sluitend.

Omdat wij constateren dat er nog veel behoefte is naar meer informatie ten aanzien van 
kosten, zal er extra worden ingezet op communicatie (onder andere hierover). Er zal een 
extra hoofdstuk communicatie aan het rapport worden toegevoegd. 

8



Zoals aangegeven in het concept plan achten wij het stankprobleem niet groot, het 
knelpunt met betrekking tot het gewicht is wel belangrijk. Omdat de keuze is om de 
restafvalvoorzieningen niet breed in Apeldoorn te plaatsen (met name bij winkelcentra 
en uitvalswegen) kan het zijn dat de afstand relatief groot is. Echter nooit verder dan het 
dichtstbijzijnde winkelcentrum. 

Een optie die wij in deze willen onderzoeken en waar nodig ook toepassen is het aanpassen 
van de trommelinhoud. De trommelinhoud is nu geschikt voor een volle KOMO-zak van 
40 liter, waar  ook het tarief op gebaseerd is. Een trommel voor een zak van 20 liter (een 
kleinere trommel dus) is mogelijk. Een bijbehorend tarief zal nog moeten vastgesteld. We 
zullen verschillende trommels ombouwen, deels op verzoek. In ieder geval zal dit specifiek 
bekeken worden. Vooralsnog houden we rekening met ombouw van 100 containers. 

Wijzigingen in het containerpark zullen tijdig met de omgeving worden gecommuniceerd.

OUDEREN/ZORGBEHOEVENDEN

INHOUD VAN DE REACTIES
In verschillende reacties en meerdere contexten wordt aandacht gevraagd voor ouderen. 
Het is lastig goed te duiden wat er bedoeld wordt met de term ‘ouderen’. Doorgaans 
wordt gedoeld op mensen die slecht ter been zijn en om deze reden niet met grijze zak-
ken over straat kunnen.

TOELICHTING
Als het gaat om te zware zakken verwijzen we graag naar voorgaande paragraaf en ook 
het deel over zorggeïndiceerden in het plan. De problematiek rondom ouderen heeft onze 
aandacht en we gaan, graag met partners, hier specifieke oplossingen voor aanbieden. Op-
lossingen kunnen logistiek zijn, aparte inzameling, of financieel (zoals nu al het geval is).. 

WAT GAAN WE DOEN?
Voor mensen die de mogelijkheden om afval te scheiden niet kunnen gebruiken, gaan 
we in overleg voor een juiste oplossing. Veel ouderen scheiden nu ook afval en brengen 
dit naar bijvoorbeeld ondergrondse voorzieningen bij winkelcentra. Bij laagbouw, bij om-
gekeerd inzamelen, heeft men 3 containers voor het meeste afval dat wordt weggedaan. 
Het restafval is dan nog maar weinig. Zeker voor deze groep mensen die het wel kunnen 
wegbrengen maar voor wie de zakken te zwaar zijn, zullen we kleinere trommels gaan 
aanbieden. Met een inhoud van 20 liter en bijbehorend tarief. In de communicatie zal 
rekening gehouden worden met specifieke doelgroepen zodat zij ook op passende wijze 
worden ingelicht.

WAT GAAN WE DOEN?
Er wordt aan het plan een specifiek hoofdstuk toegevoegd over communicatie, voorlich-
ting en handhaving. Alhoewel er eerst besluitvorming moet komen en specifieke uitvoe-
ringsplannen nog niet te maken zijn, kan hier al wel een doorkijkje van gegeven worden. 

HET IS TE ZWAAR & HET STINKT

INHOUD VAN DE REACTIES
De bezwaren die op omgekeerd inzamelen komen gaan veelal over het feit dat de zak erg 
zwaar wordt als kunststoffen er uit zijn. In de vergelijking tussen af en toe een zwaardere 
zak met restafval wegbrengen of vaker met een lichtere zak met PMD naar een winkel-
centrum zijn er diverse mensen die voor het laatste kiezen. Aangevuld met de melding 
dat een zak met restafval ook stinkt en vies is. Hier spelen dan ook luiers een rol bij.

Daarnaast vragen mensen zich af waar extra restafvalcontainers gaan komen. Wat wordt 
de maximaal te lopen afstand? Genoemd wordt maximaal 75 meter en in uitzonderings-
gevallen 125 meter.

TOELICHTING
We herkennen deze meldingen zeker. Ook de reactie dat het best lang duurt voor er een 
zak met restafval helemaal vol is. Als er al weinig van is dan duurt het even voor je een 
KOMO zak ook echt vol hebt om hem weg te brengen. 

Afgezien van het aandeel luiers of incontinentiemateriaal verwachten wij dat de zak met 
restafval nauwelijks tot niet zal stinken. Stank is doorgaans het gevolg van een organisch 
proces en het organische afval, GFT en keukenafval, kan in de groene container. Katten-
bakkorrels zijn er ook in geperst hout, dat mag ook bij het GFT.

De loopafstanden voor het restafval zijn nog niet bekend (zie tevens bijlage 1). Dit wordt 
nader bekeken als besluitvorming heeft plaatsgevonden. Uiteraard zal dit voor verdere 
invoering, per wijk, duidelijk worden gecommuniceerd. Inzet is niet dat deze op elke hoek 
van de straat komen te staan. Als er weinig afval zal worden aangeboden is het investe-
ren in een uitgebreid containerpark niet voor de hand liggend

WAT GAAN WE DOEN?
Zoals aangegeven in het concept plan achten wij het stankprobleem niet groot, het 
knelpunt met betrekking tot het gewicht is wel belangrijk. Omdat de keuze is om de 
restafvalvoorzieningen niet breed in Apeldoorn te plaatsen (met name bij winkelcentra 
en uitvalswegen) kan het zijn dat de afstand relatief groot is. Echter nooit verder dan het 
dichtstbijzijnde winkelcentrum. 
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enkele gevallen bovengronds met een aparte voorziening (in combinatie met toegangs-
pas). Wij zijn niet van plan om de bestaande voorzieningen bij hoogbouw (voor restafval) 
om te bouwen voor PMD. Dus ook de hoogbouw als zodanig naar omgekeerd inzamelen 
over te zetten. 

Voor de haken zijn keuzes gemaakt en deze worden verder uitgewerkt. In een raadsbrief 
van 11 januari 2017 is aangegeven voor de zomer 2017 met oplossingen te komen. 
Zoveel mogelijk in samenspraak met wijkraden. Een optie is dat voor de hoogbouw ook 
(ondergrondse) containers voor PMD komen (en de haken verdwijnen). Er is een behoef-
te, gezien het gebruik van de haken, aan voorzieningen voor PMD, mensen willen graag 
deze stroom apart houden. 
 
Verder worden er bij de hoogbouw geen specifieke acties of projecten in gang gezet.

IK HEB AL EEN 4e CONTAINER

INHOUD VAN DE REACTIES
In het verleden zijn er al vele vierde (oranje) containers uitgezet, met name in dorpen en 
buitengebieden. Voor dit onderwerp was in het plan vooralsnog geen aandacht. Dit geldt 
ook voor de mensen die hebben meegedaan aan de eerdere proeven. Er staan nu circa 
10.000 vierde containers. Veel van deze mensen geven aan hun vierde container te willen 
behouden en vragen zich af of zij dan alsnog voor de grijze container moeten betalen.

TOELICHTING
In het plan wordt aangegeven dat, bij de invoering van omgekeerd inzamelen, mensen 
een vierde container kunnen aanschaffen en dat zij die, tegen het variabele tarief en 
servicekosten, op aanmelding/op afroep kunnen laten legen. In het plan worden geen 
keuzes gemaakt wat met de bestaande groep gebruikers te doen. 

WAT GAAN WE DOEN?
De oranje container die al als vierde container bij mensen staat, kan blijven staan. Ze zijn 
in het formaat dat we graag willen (en nodig blijkt te zijn) en worden ook goed gebruikt. 
We rekenen niet met aanschafkosten, wel zullen deze gebruikers de servicekosten 
betalen als zij de grijze  restafvalcontainer voor leging aanbieden. We zullen ook in de 
dorpen/buitengebieden ondergrondse restafval voorzieningen beschikbaar stellen, mede 
afhankelijk van de vraag of men deze wenst. Indien men wil, kan men de grijze container 
inleveren, deze zal kosteloos worden opgehaald.

 

HOOGBOUW & DE HAKEN 

INHOUD VAN DE REACTIES
Hoogbouw en haken is onderwerp dat meermaals wordt genoemd en vooral gaat over 
een specifiek onderdeel van het totale afvalbeleid. De Klik-m haken voor plastic afval, 
blik en drankkartonnen (PMD) zijn voor menigeen een doorn in het oog, omdat er vrijwel 
altijd zakken aan de haken hangen. Dit trekt extra afval en ongedierte aan, zo wordt aan-
gegeven. Menigeen wil van de haken af. Er is behoefte aan een goede oplossing voor het 
scheiden van PMD. Omgekeerd inzamelen voor de laagbouw, die ook de haken gebruiken 
zo wordt aangegeven, zou het probleem van continu en teveel zakken verminderen. 

Daarnaast is de vraag gesteld of omgekeerd inzamelen ook voor de hoogbouw zal gelden. 
Dat de restafval container nu voor plastic wordt en ook zij het restafval moeten gaan 
wegbrengen. In het plan staat hier niets over opgenomen.

TOELICHTING
In 2015 is door de raad gekozen, mede naar aanleiding van een burgerinitiatief, om te 
gaan werken met haken voor de hoogbouw. Zo krijgen zij ook de kans om op een makke-
lijke manier van plastic af te komen. Ruim 300 haken zijn er opgehangen en deze worden 
zeer goed gebruikt. Alleen niet altijd op de goede dag, de inzameldag. Hierdoor hangen 
er te vaak, te veel en te lang zakken aan de palen. Er wordt standaard eens per twee 
weken ingezameld en er wordt extra gereden naar aanleiding van meldingen. Het is een 
goede voorziening die we niet direct kwijt willen. Wel zijn er gebieden en locaties waar 
andere oplossingen mogelijk beter zijn. Deze worden onderzocht en er wordt bekeken 
wat mogelijk is. Voor de zomer 2017 zullen we besluiten wat de gekozen oplossing wordt.

Sommige hoogbouw of appartementencomplexen hebben geen ondergrondse voorzie-
ning maar het zogenaamde maatwerk. Een 1.100 liter container die in een vaste frequen-
tie wordt geleegd. Dit is geen Diftar voorziening als zodanig (geen individuele invloed 
op de heffing). Als mensen wel een aparte voorziening wensen dan zullen wij die ook 
plaatsen. Er staan nu nog circa 100 1.100 liter containers en 18 240 liter minicontainers 
bij circa 1940 adressen. Sporadisch vindt vervanging plaats.

WAT GAAN WE DOEN?
We willen de hoogbouw ook zoveel mogelijk de kans geven om afval te scheiden. In logis-
tieke zin is dat lastig. Er is vaak weinig ruimte voor lange opslag van afval of grondstoffen 
en plek voor minicontainers is er niet. Er wordt dan ook met gezamenlijke, collectieve 
voorzieningen gewerkt. Vaak ondergronds (voor restafval), soms met maatwerk en in 
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De Inspraaknota
De geanonimiseerde inspraakreacties en 
de beantwoording hiervan



  Antwoord: Voor de haken worden op dit moment alternatieven onderzocht – zoveel 
mogelijk in samenspraak met wijkraden. Een optie hierbij is dat er voor de hoog-
bouw ook (ondergrondse) PMD containers worden geplaatst en de haken worden 
verwijderd. Voor de zomer 2017 zullen we besluiten wat een geschikte optie is.

Inspreker 3 (Wijkraad)
Wij beschouwen de uitvoering van de haken voor PMD bij de flats als mislukt. Informa-
tiepogingen hebben niet geholpen. Als de haken vol zijn, zetten flatbewoners de zakken 
rondom de lantaarnpaal. Daarnaast dumpen niet in de aangrenzende flats wonende 
buurtbewoners (soms uit de kofferbak van hun auto) zakken met afval aan of rond de lan-
taarnpalen. Ook afval dat er niet thuis hoort, wordt regelmatig aangetroffen. Het gevolg 
is een heel onaangenaam straatbeeld en rommel op straat. We zouden kunnen denken 
aan handhaven, maar gezien onze ervaringen met handhaven, dringen wij sterk aan op 
het aanbrengen van (liefst ondergrondse) voorzieningen bij hoogbouw.

  Antwoord: Voor de haken worden op dit moment alternatieven onderzocht – zoveel 
mogelijk in samenspraak met wijkraden. Een optie hierbij is dat er voor de hoog-
bouw ook (ondergrondse) PMD containers worden geplaatst en de haken worden 
verwijderd. Voor de zomer 2017 zullen we besluiten wat een geschikte optie is.

Door ontdoeners te laten betalen voor restafval, luiers en incontinentiemateriaal neemt 
het risico op dumpen toe. Wij pleiten voor een zodanige maatregel en tarieven dat het 
risico op dumpen afneemt.

  Antwoord: Wij denken dat het dumpen niet meer zal zijn dan nu al het geval is. 
Alhoewel er veranderingen plaatsvinden kan men de verschillende afvalstromen, 
inclusief grof vuil, nu en straks goed kwijt. Maar middels duidelijk communicatie en 
voorlichting, een goed werkend containerpark en zeker ook handhaving zijn wij er 
van overtuigd dat het niet erger zal worden. Voor luiers willen wij – ondanks dat er 
nu nog geen goede verwerking aangeboden wordt - het apart inzamelen mogelijk 
maken. Inzameling van incontinentiemateriaal ligt anders, gelet op de doelgroep 
(veel ouderen). In overleg met betrokken partijen willen we voor zorggeïndiceerde 
een aparte service aanbieden, waar geen extra kosten voor in rekening gebracht 
zullen worden.

DE FORMELE INSPRAAKREACTIES

INLEIDING

Het nieuwe recycleplan is ambitieus en zet in op stevige wijzigingen van het bestaande 
systeem. De inspraakverordening van de gemeente Apeldoorn schrijft voor dat er een for-
meel inspraakproces moet worden gevolgd als het systeem wijzigt. Dat willen wij graag 
en gaan ook verder dan dat, onder andere ook om hiervoor een speciale site te gebruiken. 
Onderstaand de diverse geanonimiseerde inspraakreacties en de beantwoording hiervan. 

INSPREKERS

Inspreker 1 (Wijkraad)
De wijkraad vindt het zelf wegbrengen van het grijze restafval geen goed idee, vanwege 
het gewicht (restafval is vaak zwaar, in ieder geval zwaarder dan plastic) en het soort 
afval (vuiler dan plastic, bijvoorbeeld vieze luiers). De wijkraad pleit dan ook voor het 
handhaven van de grijze container voor restafval bij huis en de centrale verzamelcontai-
ners voor het plastic afval.

  Antwoord: In het plan wordt de gelegenheid geboden om de grijze container te 
behouden als een extra serviceoptie. Hiervoor betaalt men éénmalig €25 plus een 
servicefee per aanbieding. De mogelijkheid om een grijze container voor restafval 
te gebruiken blijft. Wel zetten we in op meer afvalscheiding en minder restafval en 
zal het ‘basispakket’ een oranje, blauwe en groen container zijn. Als het gaat om 
luiers willen wij serieus kijken naar een inzameloptie in de overtuiging dat er op 
niet al te lange termijn afzet beschikbaar is voor het verwerken van luiers.

De haken voor het ophangen van plastic afval creëert zwerfvuil. De wijkraad pleit voor 
het plaatsen van meer centrale containers voor plastic afval in de wijk in plaats van de 
haken.

  Antwoord: De haken voor plastic zijn enkel bedoeld voor de hoogbouw. Wij realise-
ren ons dat de haken vrijwel altijd gebruikt worden in plaats van enkel tijdens de 
ophaaldag. Op dit moment worden alternatieven onderzocht en voor de zomer 2017 
zullen we besluiten wat een geschikte oplossing is.

Inspreker 2 
Een zorgcomplex met twee containers voor GFT en twee containers met restafval. De 
haken en/of het lopen met plastic voor de ouderen is geen succes. Waar zoveel mensen 
bij elkaar wonen in een complex daar hoort een voorziening te zijn die hoort bij een 
woonomgeving voor ouderen met zorg. Gevraagd wordt een ondergrondse container 
(plastic) te plaatsen aan de Marconistraat. 12



mogelijk afval te krijgen en daar zetten wij ook op in. De doelstelling waar we op 
inzetten als eerste stap is 80 kilo restafval per persoon per jaar. Al 50 kilo minder 
dan nu het geval is. Heel expliciet kiezen we hiervoor om bij het bereiken van deze 
hoeveelheid met de gemeenteraad, en zeker ook de Apeldoorners, in gesprek te 
gaan en te evalueren of en hoe we verder gaan. 

Wel hebben we aangegeven dit in stappen de beoordelen en te volgen. Een belangrijke 
tussenstap is bij 80 kilo. Het is ver maar dergelijke veranderingen hebben ook tijd nodig.

Is het te overwegen om – gelet op de ontwikkelingen in scheidingtechnieken en trends in 
afdankgedrag – een of meerdere evaluaties in te lassen?

  Antwoord: ja zeker. Wij volgen permanent, nu ook, de ontwikkelingen in Apeldoorn 
en in Nederland. Wij rapporteren hier ook over en zijn in gesprek met Circulus-Ber-
kel Nadrukkelijk willen we een evaluatiemoment inlassen, in samenspraak met de 
gemeenteraad, als we de 80 kilo per persoon naderen. Via de reguliere bestuurlijke 
verantwoordingen zal zeker en met regelmaat aangegeven worden waar wij staan 
met afvalscheiding. 

Wat zou het aantal benodigde containers zijn indien er gekeken wordt naar de huidige 
situatie?

  Antwoord: alhoewel we tegen de kritische grens van de capaciteit aanzitten (op 
sommige locaties) zijn er nu voldoende containers beschikbaar. Zal er meer afval 
gescheiden worden dan wordt het lastiger. Mede daarom ook de omslag naar om-
gekeerd inzamelen. Dan komt er meer capaciteit aan huis. 

Onze wijk kent relatief weinig hoogbouw. U geeft aan dat de reeds beschikbare 386 con-
tainers voornamelijk bij hoogbouw staan. Welk percentage/hoeveel van deze containers 
staan momenteel in De Maten?

 Antwoord: In De Maten staan nu 43 ondergrondse restafval containers.

U geeft aan dat straks iedereen op alle containers kan storten. De genoemde 1,5 lediging 
per week is gebaseerd op 30 kg per inwoner per jaar en dat dit middels 141 containers 
wordt opgevangen. Momenteel ligt er nu al met grote regelmaat afval naast de contai-
ners. Verwacht u niet nog meer problemen als meer mensen voor hun afval van deze 
containers gebruik moeten maken?

 Antwoord: nee niet meer dan nu het geval is. 

Wij hebben een mogelijkheid van voorinspraak gemist. Waarom heeft er geen voorin-
spraak plaats gevonden?

  Antwoord: Er is inderdaad geen voorinspraak geweest, er was enige onduidelijkheid 
of dit wel of niet had moeten plaatsvinden. Wel hebben we, juist gelet op de moge-
lijkheid voor inspraak, de termijn verlengd van vier naar zes weken.  

De afval app van Circulus-Berkel is een zinvol gegeven. Hoe gaat u hier meer bekendheid 
aan geven? De app dient verder ontwikkeld te worden. Worden aanleverpunten met de 
afhaaltijden ook toegevoegd?

  Antwoord: Ja, wij zijn het hier zeer mee eens. Samen met Circulus-Berkel willen we 
de site en de app verder ontwikkelen en zo maximaal mogelijk benutten. Service is 
het uitgangspunt en een app kan hier een belangrijke rol bij spelen.

Het openstellen van de milieustraat op zaterdagmiddag en de verruiming van het aantal 
gratis te storten kilo’s ondersteunen wij.

Inspreker 4
De huidige manier van plastic (PMD) inzamelen geeft veel zwerfafval. Als de vuilnis-
wagen het plastic afval komt ophalen laat deze – bij wind – een spoor van weggewaaid 
plastic achter. Geef de mensen gratis grote container plastic zakken en vraag of ze deze 
zak willen gebruiken en dichtknopen bij het aanbieden van plastic afval. Op deze manier 
krijg je de gratis zak weer terug en er is geen zwerfafval door Circulus-Berkel zelf veroor-
zaakt. Wat vindt u van dit idee?

  Antwoord: Het inzamelen van met name plastic via de haken werkt (te) goed. Met 
name bedoeld voor de hoogbouw. Het wordt dermate goed gebruikt dat men het 
ook gebruikt op niet inzameldagen en soms ook voor andere afvalstromen. Circulus 
en handhaving zitten hier bovenop. Recent hebben we de gemeenteraad geïnfor-
meerd dat wij de knelpunten herkennen en aan het bekijken zijn of andere oplos-
singen denkbaar zijn. Denk hierbij aan extra ondergrondse containers. Hiermee zou 
dan het zwerfvuil probleem aanzienlijk kunnen verminderen. Uw idee van grotere 
gratis zakken is interessant, er zijn overigens al (kleinere) zakken bij Circulus 
verkrijgbaar. Wij denken evenwel dat de inzameling met specifieke containers het 
zwerfafval probleem verder zal terugdringen. 

Inspreker 5 (Wijkraad)
Het doel van 30 kg restafval per persoon in 2015 lijkt ons erg ambitieus. Bent u het met 
ons eens dat 2025 nog relatief ver weg is en dat het daarom niet opportuun is om nu van 
deze doelstelling uit te gaan?

  Antwoord: 30 kilo is de ambitie en vergt stevige inspanningen om daar te komen. 
Het is niet onmogelijk, zie de 100-100-100 proef. Het is ons streven om zo min 13



Veel containers in buurten zetten wordt doorgaans ook niet altijd gewaardeerd. 
De afstandsregel is in Nederland steeds minder van toepassing. En, zo hebben wij 
via Rijkswaterstaat begrepen ook minder dwingend van toepassing. Met name ook 
omdat we het meeste afval, in de vorm van grondstoffen, aan huis inzamelen. De 
APV geeft hiervoor al enige ruimte. 

Aangezien er veel mensen zullen zijn die de stinkende restafval niet te lang in huis willen 
hebben, zullen kleine hoeveelheden (< 40 liter zakken) worden aangeboden. Men betaalt 
dan voor een reguliere storting en dus teveel. Hoe wordt dit gecompenseerd?

  Antwoord: We herkennen deze vraag zeker. Hij is via de site ook meermaals tot ons 
gekomen. Een oplossing die wij dan ook gaan toepassen is het ombouwen naar 
kleinere trommels voor de helft van het huidige volume. Dat worden dan trommels 
voor 20 liter. 

Het omgekeerd inzamelen kost de gemeente veel geld. Hoe worden deze investeringen 
bekostigd?

  Antwoord: alles zal binnen de afvalstoffenheffing moeten plaatsvinden. Investerin-
gen zullen daarin worden verrekend en zijn ook als zodanig meegenomen. 

De genoemde 30 kg per persoon per jaar, is dat een beoogd gemiddelde van alle inwo-
ners van Apeldoorn? Of gaat het hier om specifiek de bewoners van hoogbouw? Het is 
alom bekend dat bewoners van hoogbouw meer restafval produceren dan laagbouw 
bewoners vanwege het verschil in faciliteiten.

  Antwoord: Het is een gemiddelde van alle inwoners. 

Op basis waarvan worden de kosten van een lediging van een grijze container bepaald? 
Wat bedoelt u met ‘Voor elke berekening geldt overigens: hoe meer restafval, hoe meer 
aanbiedingen (hoe meer inkomsten uit het variabele tarief) en omgekeerd’?

  Antwoord: de prijs voor leging, het variabele tarief, wordt door de gemeenteraad 
vastgesteld als integraal onderdeel van de afvalstoffenheffing op basis van een 
begroting die kostendekkend dient te zijn. De kosten voor de op afroep inzameling 
worden berekend tegen kostprijs en is dus ook mede afhankelijk van de deelname. 
Als mensen meer gaan aanbieden dan begroot zal dit een overschot in de begroting 
opleveren. Als dit te veel wordt, wordt dit het jaar daarna, via de heffingsaanslag 
weer verrekend. 

Door toename kunststof in afval zijn sorteerders duurder uit. Deze meerkosten zullen 
worden doorbelast en de vergoedingen uit het Afvalfonds nemen af. Aangezien de 

Met welke frequentie gaat men deze containers dan ledigen?

  Antwoord: dat zal per locatie kunnen verschillen. 1,5 keer per week is een gemid-
delde waar wij nu mee rekenen. 

U geeft aan dat extra containers veelal bij winkelcentra en uitvalswegen gesitueerd 
moeten worden. Nog meer containers zou ten koste gaan van parkeerruimte, waar er 
momenteel al vaak te weinig van is bij de winkelcentra. Hoe kijkt u hier tegen aan?

  Antwoord: Wij zijn gehouden aan de (eigen) regels dat er geen parkeerplaatsen 
mogen verdwijnen. Als wij containers plaatsen op de plek van parkeerplaatsen dan 
dienen wij voor nieuwe parkeerplekken te zorgen. 

Daarnaast geeft u aan dat nieuwe containers bij uitvalswegen worden gesitueerd. Dit kan 
verkeersoverlast opleveren indien er meerdere mensen tegelijk hun zware restafval zak 
kwijt willen. Hoe vermijd u verkeersoverlast?

  Antwoord: goed punt en voor ons ook een belangrijk aandachtsgebied. Voor alle 
locaties gelden, net als nu, duidelijke regels voor het plaatsen. Verkeersoverlast 
en veiligheid zijn daarbij zeer belangrijke uitgangspunten waar wij zeker rekening 
mee houden. Doorgaans doen wij dat ook in overleg met betrokken partijen zoals 
bijvoorbeeld een wijkraad. Ook het inzameltijdstip is van belang, zo willen we niet 
containers legen bij een school tussen 8.00 en 8.30 uur. Later zullen ook, wijks-
gewijs, de nieuwe locaties worden gecommuniceerd. Eventuele bezwaren kunnen 
dan ingediend worden en samen kan bekeken worden of een betere plek kan en 
wenselijk is. Uiteraard zal daarbij rekening gehouden moeten worden met verkeers-
veiligheids- en inzamel- en gebruikseisen. 

Wanneer en hoe wordt bekend gemaakt waar de nieuwe containerlocaties komen?

  Antwoord: Na besluitvorming (gepland voor de zomervakantie) zullen specifieke 
uitvoeringsplannen gemaakt worden. Samen met Circulus-Berkel. Dan zullen ook 
de locaties worden ingevuld. Verwachting is eind 2017 begin 2018 dat we met de 
eerste wijk kunnen beginnen. 

Bij de locatiekeuze van de container is wettelijk vastgesteld dat de afstand van voordeur 
tot container maximaal 75 meter (en in uitzonderingsgevallen 125 meter). Bij de plaat-
sing in Deventer heeft men hier rekening mee gehouden. Wat wordt het aantal beoogd 
containers als met deze minimale loopafstanden rekening gehouden wordt?

  Antwoord: De containers zullen op logische plekken komen te staan. Veelal worden 
recyclebare stromen samen met het boodschappen doen al weggebracht. Glas 
is het bekendste voorbeeld. Een zak restafval kan dan dezelfde logistiek volgen. 
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Zwerfafval ontstaat veelal bij en rondom de ondergrondse containers. Het afvalplan laat 
een uitbreiding van het aantal ondergrondse containers zien. Wat doet u om dit zwerfaf-
val tegen te gaan? (ook inspreker 13)

  Antwoord: Wij gaan ervan uit dat dit niet meer zal worden dan nu het geval is. Wij 
hebben een zeer goed handhavingsteam dat erg scherp is op illegale bijplaatsin-
gen. Hun constatering is dat dit aan het afnemen is. Containers moeten het uiter-
aard doen en op tijd geleegd worden. Indien bepaalde containers sneller vol raken, 
zal de ophaalfrequentie worden verhoogd voor de betreffende container(s). Met het 
nieuwe servicecontract dat we met Circulus-Berkel willen afsluiten zal de service 
nog beter worden. 

Kleine stukken (niet geschikt voor kringloop) doet men nu in de grijze container. Met 
de invoering van omgekeerd inzamelen kan dat niet meer. U overweegt verruiming van 
gratis te storten grof afval met 100 kg. Waarop is de verwachting gebaseerd dat deze 
verruiming voldoende is?

  Antwoord: Helemaal zeker zijn wij niet maar wij verwachten wel, zeker ook met 
de verdere aandacht voor de milieustraat in Vaassen, dat dit zal helpen. Evengoed 
kan er zeker nog wel klein grofvuil in de container. Maar liever zien wij dat dit ook 
gescheiden is en blijft. Mogelijk dat rommelmarkten interesse hebben.

Inspreker 6
Wat heeft de proef in Woudhuis-Osseveld eigenlijk opgeleverd? Wat is er gedaan met de 
petitie voor het behoud van de huidige situatie?

  Antwoord: De proef heeft een aantal belangrijke ervaringen opgeleverd die wij in 
het nieuwe plan hebben verwerkt. Onder andere over communicatie en legingsfre-
quentie. Met name dit laatste maakt dat wij niet eens per vier weken maar eens per 
twee weken gaan inzamelen. Andere gemeenten kiezen voor eens per vier weken. 
De petitie is behandeld door de gemeenteraad. Oproep hierbij was om zoveel 
mogelijk feedback te vragen, middels onder andere de site hebben we hier invulling 
aan willen geven (en uiteraard de formele inspraak). Ook wordt in het plan de optie 
voor een vierde container aangeboden, een les uit de proef. De resultaten zijn op de 
website van het plan te vinden en zijn in 2016 met de gemeenteraad gedeeld. Wie 
het wenst sturen wij het uiteraard graag toe. 

U vermeldt dat de oranje, blauwe en groene container de norm wordt. Beseft u wel dat 
niet door circa 80% van de huishoudens herkend wordt?

stelling is dat de begroting kostendekkend moet zijn en alles doorberekend moet worden 
in de afvalstoffenheffing zullen de kosten voor de burgers van Apeldoorn met zekerheid 
stijgen bij invoering van een systeem waarbij de hoeveelheid verpakkingsmateriaal 
alleen maar zal stijgen. Waarom zet Apeldoorn een systeem in waarbij de kosten alleen 
maar zullen toenemen?

  Antwoord: Voor het inzamelen en verwerken van kunststoffen krijgen de Neder-
landse gemeenten een vergoeding. Deze is landelijk afgesproken en tot 2022 
gegarandeerd. Hieruit financieren wij het inzamel- en sorteersysteem in Apeldoorn 
en kan dit ook uit. Voor het sorteren zijn contracten afgesproken tegen gunstige 
tarieven. Wij zijn op de hoogte van hetgeen u meldt en zijn ook betrokken bij de ver-
schillende discussies hierover. Wij rekenen met wat nu bekend is en is vastgelegd in 
contracten. 

Aangezien er geen verwerkingstechnieken in Nederland zijn voor luiers en incontinen-
tiemateriaal en u niet kan verwachten dat bewoners, die grote hoeveelheden hiervan 
hebben, hiermee over straat gaan slepen, lijkt het opportuun dat deze bewoners hun 
restafval minicontainer mogen behouden conform de huidige voorwaarden. Bent u het 
daarmee eens? Zo niet, welke oplossing heeft u dan?

  Antwoord: Voor luiers en incontinentiemateriaal zullen wij voor de juiste oplossing 
zorgen. Hierbij rekening houdend met gewicht en achtergrond van aanbieder. Dit 
kan logistiek zijn maar ook financieel (zoals nu het geval is). We zullen dit doen in 
samenspraak met betrokken partners. 

Welke stappen heeft Apeldoorn genomen om nascheidingstechnieken te onderzoeken in 
plaats van de burgers te belasten met steeds wijzigende inzamelmethodieken?

  Antwoord: Apeldoorn is al heel lang, en met succes, een bronscheidingsgemeente. 
De aangeboden voorzieningen worden goed gebruikt getuige de resultaten. Afval 
scheiden zit al sinds lang in de genen van de Apeldoorners. Uiteraard houden wij 
ook andere mogelijkheden in beeld. Inzet van het ministerie is het verminderen 
van de hoeveelheid restafval, waar wij met dit nieuwe beleid ook op inzetten. Het 
kunststofdossier is van drie betrokken partijen, ministerie, Nederlandse gemeenten 
en het bedrijfsleven. Allen omarmen het VANG programma (inzet op minder rest-
afval). Wel wordt gekeken of dit, na de start in 2008, niet beter en efficiënter kan. 
Wij zijn ook op de hoogte van de landelijke gesprekken over bron- en nascheiding. 
Hierover wordt dit jaar veel onderzoek, zowel m.b.t. kosten als milieurendement, 
gedaan en ook wij volgen dit met belangstelling. Nascheiding gaat primair alleen 
over de kunststofverpakkingen en vaak alleen nog de folies. Dus niet over ande-
re stromen als oud papier, glas of een organische fractie bijvoorbeeld GFT. Voor 
Apeldoorn wordt nascheiding niet als optie gezien. 
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mogelijk in samenspraak met wijkraden. Een optie hierbij is dat er voor de hoog-
bouw ook (ondergrondse) PMD containers worden geplaatst en de haken worden 
verwijderd. Voor de zomer 2017 zullen we besluiten wat een geschikte optie is.

Inspreker 8
Op mijn tachtigste moet ik het huisvuil (grijze zak) naar het winkelcentrum brengen (en 
ook nog betalen …). Een slecht idee! Mijn voorstel zou zijn behoud de grijze container en 
wijzig de ophaalfrequentie naar bijvoorbeeld 1x in de 2 tot 3 maanden.

  Antwoord: Het plan biedt de mogelijkheid om een grijze container (140 liter) te 
gebruiken. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Daarnaast gaan we bepaalde con-
tainers uitrusten met een kleinere trommel (20 liter) en bijbehorend tarief, zodat u 
niet met zware zakken over straat hoeft.

Inspreker 9
Wij zijn beide 80 en zien het niet zitten om het restafval weg te moeten brengen vanwege 
het gewicht en de afstand. We willen graag een oranje afvalbak, maar een kleine grijze 
container willen wij behouden.

  Antwoord: Het plan biedt de mogelijkheid om een grijzen container (140 liter) te 
gebruiken. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Daarnaast gaan we bepaalde con-
tainers uitrusten met een kleinere trommel (20 liter) en bijbehorend tarief, zodat u 
niet met zware zakken over straat hoeft.

Inspreker 10
Sinds de invoering van Diftar is het zwerfvuil enorm toegenomen – niet alleen blikjes, 
flesjes en verpakkingsmateriaal, maar ook gedumpte restafvalzakken. Met het nieuwe 
systeem dat de gemeente voor ogen heeft, wordt het nog aantrekkelijker om zich te 
ontdoen van hun zak restafval op straat of in het groen. Het is een utopie om te den-
ken dat iedereen de nieuwe regels gaat opvolgen. Met klem wil ik vragen af te zien van 
deze plannen en andere oplossingen te verzinnen, zoals het hanteren van één jaarlijkse 
heffing zonder variabel tarief. Misschien duurder, maar zo hoeven de burgers die hechten 
aan een schone leefomgeving en stad niet te lijden onder het onbehoorlijke gedrag van 
burgers die enkel hun portemonnee dicht houden.

  Antwoord: Wij denken dat het dumpen niet meer zal zijn dan nu al het geval is. 
Alhoewel er veranderingen plaatsvinden kan men de verschillende afvalstromen, 
inclusief grof vuil, nu en straks goed kwijt. Helemaal uitsluiten zal nooit lukken, 
daar zijn wij ook reëel in. Maar middels duidelijk communicatie en voorlichting, een 
goed werkend containerpark en zeker ook handhaving zijn wij er van overtuigd dat 
het niet erger zal worden.

  Antwoord: Wij herkennen dat niet. Maar juist middels inspraak en de site proberen 
wij zoveel als mogelijk na te gaan wat de Apeldoorner vindt.  Drie containers is het 
uitgangspunt maar indien men toch een grijze container wenst dan kan dit nog 
steeds. 

Vermindering van restafval wordt voornamelijk toegeschreven aan gewijzigde maat-
schappelijke omstandigheden en/of industriële beïnvloeding. De verwachting dat 
omgekeerd inzamelen leidt tot terugdringing van het restafval naar 30 kg wordt niet 
onderbouwd. Op welke manier kan omgekeerd inzamelen bijdragen aan het verminderen 
van restafval? 

  Antwoord: Wij zien dat door het doen van sorteeranalyses - het uitsorteren van 
het nu nog aangeboden restafval - dat er nog zeer veel grondstoffen (herbruikbaar 
afval) in zitten. Als dit er uit gaat dan is 30 kilo mogelijk. Dit kwam ook naar voren 
uit de 100-100-100 proef die wij begin 2016 deden. Daar kwam zelfs 21,4 kilo uit. 
Als men voorzieningen dicht bij huis heeft voor de grootste stromen (papier, gft en 
PMD) dan kan de hoeveelheid inderdaad zeer sterk dalen. Dit in combinatie met 
andere voorzieningen voor bijvoorbeeld glas en textiel (de BEST-tas). 

Voor de luiers en het incontinentiemateriaal moet een aanvullende maatregel worden in-
gesteld. De paragraaf over kosten is nu een verzameling van kreten en derhalve onder de 
maat. Graag zie ik een volwaardige business case waarbij de kwantitatieve en kwalitatie-
ve effecten van het plan worden afgewogen en rekening wordt gehouden met de wensen 
van de inwoners van Apeldoorn. Kunt u mij die bieden? (ook vraag van inspreker 15)

  Antwoord: Er is niet zozeer sprake van een businesscase als wel dat alle maatre-
gelen die wij voorstellen verrekend moeten worden in de afvalstoffenbegroting. 
Deze moet, in combinatie met de tarieven die wij heffen, kostenneutraal zijn. Deze 
begroting wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld. Alle voorliggende 
maatregelen hebben wij afgezet tegen deze begroting (richtjaar 2020) en passen 
hier in. Een specifieke berekening, nu, is nauwelijks precies te maken. 

 

Inspreker 7
Het straatbeeld van Apeldoorn is sinds het plastic zakken systeem (de haken) aan de 
lantaarnpalen ver beneden peil. Wij hebben zicht op het gore en rommelige straatbeeld 
dat jullie niet zouden moeten willen! De kaartjes met de daarop de eerstvolgende op-
haaldatum is een lachertje. ’s Morgens zijn de zakken weg en ’s middags hangt er al weer 
wat. Bij elk winkelcentrum is er gezorgd voor de mogelijkheid om o.a. je plastic afval te 
deponeren!

  Antwoord: Voor de haken worden op dit moment alternatieven onderzocht – zoveel 
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Kosten betreffende het behoud van een grijze container en ophalen is ons niet duidelijk. 
Graag uitleg.

  Antwoord: Uw huidige grijze container krijgt een oranje deksel en wordt daarmee 
een PMD container (wordt 240 liter en eens per twee weken geleegd). Daarnaast 
wordt u de mogelijkheid geboden om een grijze container te behouden (140 liter). 
Hiervoor betaalt u eenmalig €25 en per aanbieding van de grijze container een ex-
tra servicefee bovenop het normale tarief van een 140 liter container. De servicefee 
zal afhankelijk zijn van het aantal mensen dat een grijze container wil behouden 
en bevindt zich tussen de €2,50 tot €5 per aanbieding (kostprijs en afhankelijk van 
deelname).

Het probleem van zwerfafval wordt benoemd, meer geeft geen oplossing.

  Antwoord: Wij denken dat het dumpen niet meer zal zijn dan nu al het geval is. Al-
hoewel er veranderingen plaatsvinden kan men de verschillende afvalstromen, in-
clusief grof vuil, nu en straks goed kwijt. Helemaal uitsluiten zal nooit lukken. Maar 
middels duidelijk communicatie en voorlichting, een goed werkend containerpark 
en zeker ook handhaving zijn wij er van overtuigd dat het niet erger zal worden.

Het probleem van zwerfafval wordt benoemd, meer geeft geen oplossing.

  Antwoord: Wij denken dat het dumpen niet meer zal zijn dan nu al het geval is. Al-
hoewel er veranderingen plaatsvinden kan men de verschillende afvalstromen, in-
clusief grof vuil, nu en straks goed kwijt. Helemaal uitsluiten zal nooit lukken. Maar 
middels duidelijk communicatie en voorlichting, een goed werkend containerpark 
en zeker ook handhaving zijn wij er van overtuigd dat het niet erger zal worden.

Inspreker 14 (wijkraad)
Wij achten de termijn van voorinspraak van 4 weken minimaal nodig om intern, met onze 
achterban en met aangrenzende WR- en DR-en van gedachten te wisselen over de voor-
stellen en stukken. Zeker bij wijkgrensoverstijgende beleidsvoornemens.

  Antwoord: Er is geen voorinspraak geweest, er was enige onduidelijkheid of dit wel 
of niet had moeten plaatsvinden. Wel hebben we, juist gelet op de mogelijkheid 
voor inspraak, de termijn verlengd van vier naar zes weken.  

Wij pleiten voor goede communicatie en voorlichting – niet alleen digitaal, maar ook 
schriftelijk. Een belangrijk deel van de wijkbewoners is niet internetvaardig genoeg. 
Een papieren kalender met de verschillende ophaaldagen per kalenderjaar is een van de 
middelen.

  Antwoord: Inmiddels is een jaarkalender verstrekt daar waar het gaat over ophaal-
data voor PMD hoogbouw. Daar waar het gaat om de veranderingen inzake het 

Inspreker 11
Waarom zijn de prullenbakken wegbezuinigd met name op de speelveldjes? Waarom 
wordt gevraagd de poep zelf op te ruimen en in de prullenbak te deponeren die er niet 
meer is (wegbezuinigd)?

  Antwoord: Dit is onderdeel geweest van een gemeentelijk bezuinigingsronde waar-
bij is gekeken naar de verschillende bakken in Apeldoorn die niet tot nauwelijks 
gebruikt werden. Deze zijn dan weggehaald. 

Inspreker 12
Minstens 1x per week brengen wij papier, PMD en glas naar de afvalcontainers bij het 
winkelcentrum. De grijze container zetten we hooguit 1x per jaar aan de weg. Dit werkt 
probleemloos. Destijds hebben wij de blauwe container geweigerd. En dan zouden we 
nu weer worden opgezadeld met een PMD container? Het overige afval moet ik in een 40 
liter zak bewaren – lekker fris en waar moet ik die dan bewaren? In de keuken of buiten 
waar die open gekrabd wordt? En dan moet ik deze ook nog wegbrengen á €1,50 per keer. 
Dit alles vind ik een “omgekeerd wijs besluit”.

  Antwoord: Uw huidige grijze container krijgt een oranje deksel. U krijgt er dus niet 
een extra container bij. Daarnaast gaan we op een aantal plaatsen containerope-
ningen voor 20 liter met bijbehorend tarief aanbieden. Dan hoeft u de zak niet te 
lang in huis te bewaren.

Inspreker 13 (wijkraad)
Wat beslist u als inwoners hun grijze container willen behouden vanwege luiers of incon-
tinentiemateriaal? Worden de mensen met een zorgindicatie vrijgesteld van kosten? 

  Antwoord: Wij zorgen voor een juiste en adequate oplossing voor mensen met in-
continentiemateriaal. Dit kan logistiek of financieel zijn. We hebben hier ook apart 
een budget (€ 50.000) voor gereserveerd. Specifieke invulling zal nog plaatsvinden 
in overleg met betrokken partijen. Een ‘gratis’ vierde container zou een oplossing 
kunnen zijn. 

Is er een plan voor uitbreiding van het aantal ondergrondse containers? En waar komen ze?

  Antwoord: Dit plan is er nog niet maar zal na besluitvorming worden opgesteld. 
Voor de definitieve invoering zal hierover, per wijk, nog uitgebreid worden gecom-
municeerd.

Wordt medisch afval en medicijnen ook opgehaald bij de mensen of kunnen ze alleen bij 
de apotheek worden ingeleverd?

  Antwoord: Medicijnen inzamelen blijft zoals die nu is (via apotheken). Mogelijk gaan wij 
ze ook aan huis ophalen, dit zal nog onderzocht worden in combinatie met luiers. 17



boden om tot een eerste stap naar 80 kilo per persoon per jaar te komen. In 2020 
of rond de 80 kilo zal met college, raad en bewoners gesproken worden over het 
huidige financiële systeem. 

Wie gebruikt welke ondergrondse container? Komt/blijft er het pasjessysteem voor de 
ondergrondse containers?

  Antwoord: Het gebruik van de ondergrondse containers is zoals nu ook plaatsvindt 
door de hoogbouw met een pasje.

Inspreker 16 (WMO-adviesraad)
Vraag 1. INFRA-Aruba:
• Aanpassing/verbetering van de bestaande infra, door uitbreiding van de weegbruggen, 
scheiding tussen ‘bedrijfsvoertuigen’ en burgers van Apeldoorn.
• Modernere apparatuur voor het uitlezen van de pasjes en andere methode van betaling 
van teveel ingeleverd afval.
• Ruimere openstelling voor het inleveren van afval op zaterdag en nadenken over een 
openstelling op de zondagmorgen. De tijden op de vrijdag voor ‘gratis’ inleveren van 
snoeiafval te verruimen. 

  Antwoord: Mooie en bruikbare suggesties en opmerkingen. Alhoewel als zodanig 
geen onderdeel van het nieuwe beleidsplan zeker wel onderdeel van het willen ver-
beteren van de service aan de inwoners van Apeldoorn. We zullen hierover zo spoedig 
mogelijk met Circulus-Berkel in gesprek gaan. Het aanleggen van bijvoorbeeld een 
extra weegbrug zal tot verhoging van kosten leiden. Hoe veel en hoe dit verrekend 
kan en zal worden zullen we onderzoeken. Dat geldt ook voor andere apparatuur. 

  Het verzoek tot ruimere openingstijden omarmen we. In ieder geval willen we de 
zaterdagmiddag ook openstellen. In hoeverre ook de zondag hiervoor bestemd gaat 
worden, willen we onderzoeken maar heeft niet direct onze voorkeur. 

  De vrijdagopenstelling zal ook nader met Circulus-Berkel besproken worden. Met 
name of dit logistiek t.o.v. het reguliere gebruik van de milieustraat kan. 

Vraag 2. Mogelijkheid voor het inzamelen van luiers en incontinentiemateriaal:
Op dit moment heeft de industrie nog geen adequate oplossing gevonden voor het recy-
clen van dit materiaal. Wij denken een tijdelijke oplossing te zien in het volgende:
• Bovenstaande goederen inzamelen op basis van service.
Iedereen die kan aantonen gebruik te maken van incontinentiemateriaal krijgt een extra 
gratis container of een aantal vrijstellingen op zijn/haar pasjes. Gezinnen met kinderen 
die luiers gebruiken kunnen op afroep een extra (luier) container krijgen en laten ledi-
gen. Wij adviseren, aan de laatste faciliteit, een inkomenstoets te koppelen. 

gehele recycleplan zullen we zeker goede communicatie en voorlichting in zetten. 
Een voorbeeld zijn de recycleadviseurs die u kunnen helpen bij wat moet waar.

De maatregelen inzake de haken acht de wijkraad onvoldoende. Reeds meerdere malen 
is aangedrongen op snellere actie.

  Antwoord: Voor de haken worden op dit moment alternatieven onderzocht – zo-
veel mogelijk in samenspraak met wijkraden. Wij gaan graag met jullie hier over 
in gesprek. Een optie hierbij is dat er voor de hoogbouw ook (ondergrondse) PMD 
containers worden geplaatst en de haken worden verwijderd. Voor de zomer 2017 
zullen we besluiten wat een geschikte optie is.

Wij pleiten er voor dat bij woonzorgcomplexen of bij concentraties van bewoners met 
zorg – door mantelzorg/huishoudelijke hulp – indien nodig het afval (gescheiden) in 
ondergrondse containers in de directe nabijheid kan worden gestort zonder dat dit leidt 
tot aanzienlijke kostenverhoging voor de bewoner.

  Antwoord: Voor mensen die nog wel kunnen wegbrengen, maar de zak niet te zwaar 
mag zijn, zullen we kleinere trommels (20 liter) gaan aanbieden. Voor zorggeïndi-
ceerden zullen we samen met partners specifieke oplossingen aanbieden – aparte 
inzameling of financiële compensatie.

De wijkraad pleit er voor om als klachteningang uitsluitend de Buitenlijn te hanteren 
(14055).

  Antwoord: Klachten over afval (dumpen, zwerfvuil, etc.) verlopen via een eenduidi-
ge klachteningang, zijnde het Call Center van Circulus-Berkel. Enkel daar waar het 
gaat om beleidszaken is de gemeente het eerste aanspreekpunt.

Inspreker 15 (wijkraad)
Hoe ziet het complete kostenplaatje er uit? Zijn er kosten verbonden aan het ledigen van 
de verschillende soorten containers? Zijn er kosten verbonden aan het aanbieden bij de 
ondergrondse containers?

  Antwoord: Het is lastig om precies te beschrijven voor een ieder zal betekenen. Alle 
grondstoffen blijven gratis, alleen restafval is belast. Betaalt men nu voor aanbie-
ding van een grijze minicontainer, straks betaalt men voor het aanbieden op een 
ondergrondse container. Het gaat om dezelfde prijzen per liter.

Heeft deze aanpak consequenties voor de gemeentelijke afvalstoffenheffing? Zo ja, 
welke?

  Antwoord: Voor de doorrekening van het nieuwe beleid is uitgegaan van de huidige 
begroting, tarieven 2020. Er wordt een afgewogen pakket aan maatregelen aange- 18



onderdeel van uit. Ook aanvullende media, de gemeentelijke en de Circulus-Berkel 
website zullen voldoende ondersteunend moeten zijn. Er zal specifiek gecommuni-
ceerd worden bij de start van omgekeerd inzamelen. Wij verwachten dit wijksgewijs 
te doen en mogelijk in de vorm van inloopavonden. 

Vraag 5: Wij vragen uw aandacht voor de genoemde recycleadviseur; wanner wordt 
deze aangesteld? Evenals de vraag hoe wordt omgegaan met het inzamelen van olie en 
vetten? 

  Antwoord: We willen zo snel mogelijk beginnen met het aanstellen van een recy-
cleadviseur. De inzet van deze adviseur maakt onderdeel uit van de communicatie 
– de voorbereiding, de invoering en daarna het gebruik. Olie en vetten heeft onze 
aandacht maar daarvoor is nog geen eigen inzamelsysteem. Veelal kan het al wel 
worden ingeleverd bij diverse supermarkten. Het kan ook bij de chemokar worden 
aangeboden. Mogelijk dat dit ook in de route van de recycleservice kan worden 
meegenomen. Dit zal nader onderzocht worden.

  Antwoord: Velen die op het conceptplan reageerden vroegen aandacht voor luiers 
en incontinentiemateriaal. Dat heeft ons doen besluiten om, ondanks dat er nog 
geen goede op hergebruik gerichte verwerking is, toch met inzamelen te willen be-
ginnen. Eerst als proef en later, bij gebleken succes, voor heel Apeldoorn. We willen 
dit doen vanuit service overwegingen. Deze voorziening (ondergronds met geauto-
riseerde toegang) zal voor een ieder, met luiers, beschikbaar worden gemaakt. Een 
inkomenstoets is dan niet nodig omdat deze voor een ieder (met kinderluiers) gratis 
is. Voor mensen met incontinentiemateriaal zijn deze ook te gebruiken. Daarnaast 
zijn voor hen ook andere opties mogelijk, zoals een financiële vergoeding, (indien 
mogelijk bij laagbouw) een vierde container of de speciale recycleservice. We wil-
len dit van de individuele aanvragen laten afhangen wat hij of zij het meest prettig 
acht. 

Vraag 3. Bereikbaarheid ondergrondse containers:
De samenleving vergrijst en niet iedereen is in staat, met een plastic zakje een lange af-
stand af te leggen. Naast een voorliggend voorstel om het aantal container uit te breiden 
verzoeken wij u aandacht te besteden aan:
• De inhoud van de ‘plastic zak’: niet meer dan 20 liter
• In overleg met de VVE’s en woningbouwcorporaties met ‘hoogbouw’ tegen gereduceerd 
tarief een container te plaatsen voor plastic en groen afval. 

  Antwoord: Omgekeerd inzamelen zorgt dat mensen met hun restafval naar een 
ondergrondse container zullen moeten bij winkelcentra. Nu gebeurt dit met plastic 
en bijvoorbeeld glas. We willen niet dat mensen het restafval gaan sparen om een 
volle zak te krijgen en het dan, zwaar, weg moeten brengen. Het voorstel nemen 
we dan ook over om te gaan werken met 20 liter trommels. Deze trommels zullen 
specifiek worden geplaatst waar er vraag naar is. De plaatsbepaling inclusief de 
bijbehorende communicatie zal tijdens de uitvoeringsfase plaatsvinden. 

  Voor de hoogbouw, die nu gebruik maken van speciale haken aan palen (Klik-M), 
willen we onder andere bekijken of er ondergrondse containers gebruikt kunnen 
worden. Plaatsing in overleg ook met wijkraden. Een GFT-voorziening bij hoogbouw 
wordt enkel geplaatst op verzoek van de bewoners.

Vraag 4. Voorlichtingstraject/website:
De adviesraden zijn van mening om z.s.m. te starten met een voorlichtingscampagne en 
daarnaast niet te vergeten de website aan te passen. Bij navraag blijkt dat een groot deel 
van de bevolking niet op de hoogte is van de openstelling van de brenglocatie Vaassen. 
Daarnaast per wijk een voorlichtingsdag te organiseren. 

  Antwoord: een goed voorstel dat wij zeker zullen gaan uitvoeren. Er is een apart 
communicatiehoofdstuk toegevoegd aan het plan met name ook gericht op 
de periode tot de invoering van omgekeerd inzamelen. Er zijn nog veel vragen, 
voorafgaand aan de daadwerkelijke start. Bijvoorbeeld ook over wat er nu met het 
afval gebeurt. Het mogelijke gebruik van de milieustraat in Vaassen maakt er ook 19



Wijzigingen op het plan
Op basis van beide inspreekmogelijkheden 
zullen aanpassingen plaatsvinden



om te komen tot verbeteringen. Met name ook in gesprek met dorps- en wijkraden. De 
veelheid aan opmerkingen maakt dat wij hier meer op willen inzoomen.

Voorgestelde wijziging (aanpassing tekst 6.3.3. tekst vanaf “De vraag kan gesteld worden…”):
De haken worden door veel mensen goed gebruikt, maar veelal niet op de juiste wijze. 
Voor velen een doorn in het oog. We willen dan ook versneld hier een oplossing voor vin-
den. Heel nadrukkelijk willen we de optie van speciale voorzieningen voor PMD voor de 
hoogbouw onderzoeken. Dit zal specifiek en gebiedsgewijs gebeuren. Mogelijk staan er 
al in de buurt voorzieningen en moet communicatie plaatsvinden om mensen die kant op 
te bewegen, kunnen haken geadopteerd worden, mogelijk kan er ombouw plaatsvinden, 
van een restafvalbak naar een PMD bak en mogelijk moeten nieuwe geplaatst worden. 
De laatste zin bij 5.3.2. wordt verwijderd. 

KOSTEN
Er zijn veel vragen over de kosten. Wordt het voor mij niet duurder? Wat krijg ik nu 
precies Er zijn veel vragen over de kosten. Wordt het voor mij niet duurder? Wat krijg ik 
nu precies voor mijn geld? Veelal informatieve vragen. Vragen om meer uitleg over de 
wijze waarop de heffing is opgebouwd, hoe tarieven tot stand komen en wat het bete-
kent, individueel, als het nieuwe beleid wordt ingevoerd. Dit maakt, in combinatie ook 
met andere vragen van informatieve aard, dat er een hoofdstuk communicatie aan het 
plan zal worden toegevoegd (inclusief een paragraaf handhaving). In het plan is al wel 
aandacht voor communicatie door bijvoorbeeld de inzet van een recycleadviseur. Bekend 
is dat één-op-één communicatie het meest effectief is. Er is in eerdere communicatie ge-
bruik gemaakt van voorbeeld berekeningen. Dit blijft mogelijk en zal zeker weer gebruikt 
worden om zaken m.b.t. kosten te verduidelijken. 

Voorgestelde wijziging op het plan: Toevoeging paragraaf 7.3. communicatie:
Voorgestelde tekst is hierbij als bijlage meegenomen. 

BEHEER INZAMELMIDDELEN
Kernbegrip van het plan is zo maximaal mogelijke service te bieden op grondstoffen, aan 
huis of in de wijk. Hiervoor bieden we diverse voorzieningen aan en ondersteunen dat 
met de juiste communicatie en voorlichting. Om de voorzieningen ook op het juiste ni-
veau te houden, technisch en qua reinheid, zijn er nog verbeterslagen te maken. Defecte 
containers of smerige inzamellocaties willen we uiteraard zoveel mogelijk voorkomen. 
Problemen inzake het containerpark worden nu in samenspraak en veelal op incident-
basis opgelost. Beter is om dit structureel en integraal vorm te geven. In aanvulling op 

Op basis van de reacties op het plan en de formele inspraak worden een aantal wijzigin-
gen voorgesteld op het conceptplan. Het soort vragen via de verschillende media lijkt erg 
op elkaar en betreft dezelfde onderwerpen. Onderstaand een bundeling van de aanpas-
singen c.q. wijzigingen op het concept plan. 

LUIERS EN INCONTINENTIEMATERIAAL

Het plan zal worden aangepast met de tekst dat, indien de verwerking van de totale hoe-
veelheid potentiële luiers in Apeldoorn te lang op zich laat wachten, er toch reeds met de 
inzameling begonnen zal worden. Ondanks dat deze stroom nog als restafval zal moeten 
worden afgevoerd. 

Voorgestelde wijziging (vervanging tekst 1.3.2):
Luiers en incontinentiemateriaal is een veel gehoord onderwerp, waarvoor gevraagd 
wordt om een oplossing. Mensen willen graag afval scheiden maar met luiers kan er nog 
steeds niets. Inzet was en is nog steeds dat we willen inzamelen om er een betere be-
stemming aan te geven dan, zoals nu, verbranden. Het lijkt te kunnen gaan lukken maar 
dit kan nog enige tijd in beslag nemen. Tot die tijd vangen we alvast aan met inzamelen. 
We willen dit doen met ondergrondse containers (onder andere ervaringen uit Bronck-
horst) met geautoriseerde toegang voor mensen met luiers of incontinentiemateriaal. We 
zullen eerst met een proef beginnen met een aantal containers. 

TE ZWAAR
Een belangrijk onderwerp dat vaak is genoemd, betreft het lopen met zware zakken. 
Omdat er geen kunststoffen inzitten zou de zak erg zwaar worden. We willen hier zeker 
aan tegemoet komen. Als het om mensen met een zorgindicatie gaat zal dit, zo staat ook 
reeds in het plan, via een recycleservice kunnen. Daarnaast gaan we werken met kleinere 
trommels in de ondergrondse containers. Een trommel voor 20 liter zakken met bijbeho-
rend tarief. 

Voorgestelde wijziging (toevoeging van een paragraaf 6.3.4. Kleinere trommels):
Vanwege de duidelijke signalen dat men het bezwaarlijk vindt om met restafval te gaan 
lopen als dit erg zwaar is willen we hier een goede oplossing voor aanreiken. Een volle 
vuilniszak is inderdaad zwaar als men de huidige trommels ten volle wil benutten. 
Daarom zullen we een aantal trommels (circa 100 en specifiek gekozen) verkleinen om 
zakken van 20 liter in te kunnen zamelen. Dit tegen een lager tarief. 

HOOGBOUW & HAKEN
In het plan is aandacht gegeven aan de afvalscheidingsmogelijkheden bij de hoogbouw. 
Uit de reacties en de inspraak werd meermaals gevraagd om iets te doen met de haken 
die nu worden gebruikt voor de inzameling van PMD bij de hoogbouw. Door veel mensen 
wordt dit als zeer onwenselijk omschreven. Er waren door de gemeente al stappen gezet 

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN
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COMMUNICATIE EN HANDHAVING
Het werken met een speciale site en het gebruik van sociale media heeft erg goed ge-
werkt. Veel mensen hebben informatie kunnen vinden. Opvallend is wel dat het zoeken 
naar informatie veelal gericht is op één onderdeel. Dit terwijl het een integraal plan 
betreft. Op afroep inzameling kan niet los gezien worden van omgekeerd inzamelen bij-
voorbeeld. Deze integraliteit maar vooral ook de vele vragen om nadere informatie maakt 
dat we nog meer aandacht aan voorlichting en communicatie willen geven. Daarom ook 
de uitbreiding van het plan met een specifiek hoofdstuk hierover en een verhoging van 
het voorlichtingsbudget met € 20.000. 

Voorgestelde wijziging op het plan: Toevoeging paragraaf 7.3. communicatie.

het voorliggende plan wordt voorgesteld om het beheer (inclusief eigendom) van de 
inzamelmiddelen aan ons inzamelbedrijf Circulus-Berkel over te dragen. Hiermee wordt 
dan tevens een verhoging van de schoonheidsgraad naar B (nu veelal C) afgesproken. 

Voorgestelde wijziging ( toevoeging paragraaf 3.3.6 Verhoging kwaliteit containerpark):
Service op grondstoffen betekent dat iedereen de kans heeft om zo maximaal mogelijk 
afval te scheiden met behulp van de juiste, schone en goed werkende voorzieningen. 
Het beheer van het containerpark wordt nog teveel incidenteel gedaan en vaak nadat 
er al storingen zijn. Zoals reeds besproken met onze inzamelaar Circulus-Berkel wordt 
er daarom voor gekozen om het beheer en eigendom van het containerpark aan haar 
over te dragen. Vanuit een integrale benadering gericht op een beeldkwaliteit B blijven 
de voorzieningen dan schoon en goed functioneren. Meer nog dan nu kan er preventief 
worden ingegrepen. 

REEDS 4e CONTAINER IN BEZIT
Uit de reacties kwam naar voren dat er reeds een grote groep gebruikers is met vier 
containers. Circa 10.000 huishoudens beschikken hierover. Dit is het resultaat van een 
eerdere proef met omgekeerd inzamelen en andere opties voor de inzameling van PMD. 
Het betreft de dorpen en buitengebieden (inclusief Ugchelen). Naar aanleiding van de 
vraag ‘Wat gebeurt er met mijn 4e container?’ wordt er een korte tekst toegevoegd aan 
het plan.

Voorgestelde wijziging (toegevoegd wordt een paragraaf 5.3.4.):
Er zijn gebieden waar al druk gebruik gemaakt wordt van vier containers. Deze mogelijk-
heid is voorheen aangeboden aan dorpen en buitengebieden. Circa 10.000 huishoudens 
hebben nu vier containers. In het kader van het invoeren van omgekeerd inzamelen 
zal ook, indien nodig en gewenst, een ondergrondse container voor restafval worden 
geplaatst. Men zal geen aanschafprijs betalen voor de bestaande minicontainer. Wel zal 
men bij aanbieding de servicefee moeten betalen. 
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