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We hebben begrepen dat de waarde van de in het nieuwe voorstel gecombineerde afvalstroom van PMD 
en restafval lager is als deze ’vervuild’ is met papier en karton. Het terugdringen/tegengaan van deze 
waardevermindering is daarmee een aanvullend argument om aparte minicontainers voor papier en 
karton te verstrekken.

Niet iedereen heeft echter ruimte voor een dergelijke extra container of er geen behoefte aan omdat het 
papier bijvoorbeeld wordt afgeleverd bij verenigingen of kerk of naar een wijkcontainer of de 
Gemeentewerf wordt gebracht. Het college stelt voor om inwoners de mogelijkheid te geven de 
container na een aantal maanden terug te geven.

Onze fractie heeft in dit kader de volgende vragen:

- Hoe groot is op dit moment hoeveelheid en percentage papier en karton in de restafvalstroom? 
Het aandeel papier in het restafval is momenteel 32 kg per persoon per jaar. Dit is 14,7% van het 
totale restafval.

- Wat kost deze ’vervuiling' de gemeente op dit moment, zowel direct, doordat andere 
afvalstromen worden afgekeurd, als indirect, door gederfde inkomsten omdat het de 
papierfractie niet te gelde kan worden gemaakt? 
Vervuiling van restafval door papier leidt niet tot afkeur van dit restafval. Het papier wordt echter 
wel mee verbrand met het restafval. Papier kan namelijk niet via nascheiding gescheiden worden. 
Papier wordt waardeloos op het moment dat dit nat en vuil wordt. Momenteel zit er nog 868 ton 
aan papier in het restafval. Kosten voor verbranding van dit papier zijn op jaarbasis € 87.486,-. 
Gemiste inkomsten doordat oud papier in het restafval verdwijnt zijn € 92.008,-.

- Hoe gaan deze kosten zich naar verwachting ontwikkelen als we geen aparte minicontainers voor 
papier en karton gaan inzetten, dus de inzameling op de huidige manier voortzetten? (graag 
kwantitatief antwoord, dus niet alleen ’hoger' of ’lager’)
De kosten voor verwerking van restafval blijven de komende jaren gelijk. Bovenop de 
verwerkingskosten voor restafval komt echter nog de verbrandingsbelasting. Verwachting is dat 
deze verbrandingsbelasting in de toekomst wel verder zal stijgen. Dit houdt in dat de kosten voor 
restafval in totaliteit wel zullen stijgen. Wanneer er dus wordt gekozen om geen minicontainers 



uit zetten blijft er een aanzienlijk deel papier in het restafval zitten en blijven eerder genoemde 
kosten voor verbranding van papier bestaan en zelfs toenemen.

Wat D66 betreft is naast de voorgestelde verplichte verstrekking van minicontainers voor papier en 
karton ook het op verzoek verstrekken van deze containers een denkbaar alternatief.

- Als in plaats van het huidige voorstel met retouroptie zou worden gekozen voor het naar 
behoefte en op verzoek verstrekken van minicontainers voor papier en karton, hoeveel 
huishoudens zouden hier dan naar verwachting voor kiezen?
Als je kiest voor vrijwillige basis zie je door de jaren heen vaak een gestage groei van steeds meer 
huishoudens die wel een minicontainer willen. Op welk percentage je start en waar je uiteindelijk 
op uitkomt, is niet op voorhand aan te geven. Dit hangt onder andere af van de tuingrootte en 
van de lobby die bijv. de papier inzamelende verenigingen voeren om het papier niet in de mini’s 
te verzamelen, maar gewoon bij hen te blijven brengen. Bij Gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft 
dit gespeeld: circa 20% van de laagbouw heeft (mede) daarom geen minicontainer voor papier in 
gebruik genomen.

- Hoeveel huishoudens krijgen in het collegevoorstel een aparte minicontainer voor papier en 
karton uitgereikt? Hoeveel extra minicontainers voor papier en karton zijn er dus in het 
collegevoorstel nodig om ieder huishouden initieel van een eigen papiercontainer te voorzien in 
plaats van verstrekking op verzoek? Wat kost dit extra?
Bij ongeveer 7100 huishoudens wordt een aparte minicontainer voor oud papier uitgezet. Kosten 
voor aanschaf van de minicontainers zijn € 213.000,-. De kosten voor het uitzetten van de 
minicontainers zijn € 8.000,-.

- Hoeveel huishoudens gaan naar verwachting de minicontainer teruggeven als ze daartoe de 
mogelijkheid krijgen? Met ander woorden, hoeveel minicontainers worden na enkele maanden 
geretourneerd? 
Verwachting is dat circa 15% van de huishoudens de papiercontainer terug geeft. Dit zijn 
ongeveer 1070 containers.

- Wat gaat de gemeente met deze containers doen? Zijn deze nog in te zetten voor een van de 
andere afvalstromen of blijven ze ongebruikt op de Werf staan? 
Deze containers kunnen nog voor andere afvalstromen worden ingezet. Wel is dan een andere 
deksel nodig. Tijdens de aanbesteding voor de levering van minicontainers kan ook een eis 
worden opgenomen dat de leverancier de terug gegeven containers retour moet nemen.

- Hoeveel zuiverder wordt de PMD-restafval-fractie als we aparte minicontainers voor papier en 
karton gaan inzetten? Wat betekent dit voor de eerdergenoemde kosten rond de vervuiling van 
de PMD-restafvalfractie?
Wanneer 6000 huishoudens (85%) in de laagbouw de minicontainer behoudt ( na verplichte 
uitzetting met retourmogelijkheid na 3 maanden) zal het papier in de fractie PMD-restafval terug 
lopen van 868 ton naar 292 ton. Dit betekent dat het aandeel papier in restafval terug loopt van 
32 kg per persoon per jaar naar 11 kg per persoon per jaar.
De kosten voor verbranden van papier zullen dalen van € 87.486,- naar € 29.431,-. Dit betekent 
een daling van € 58.055,- op jaarbasis.



- Welke verschil in vervuiling van de PMD-restfractie is er te verwachten tussen beide scenario’s 
voor containerverstrekking: verstrekken op verzoek versus initieel voor iedereen met 
retouroptie?
Uitzetten van minicontainer op verplichte basis met retouroptie. 
Wanneer 6000 huishoudens (85%) in de laagbouw de minicontainer behoudt ( na verplichte 
uitzetting met retourmogelijkheid na 3 maanden) zal het papier in de fractie PMD-restafval terug 
lopen van 868 ton naar 292 ton. Dit betekent dat het aandeel papier in restafval terug loopt van 
32 kg per persoon per jaar naar 11 kg per persoon per jaar.

Uitzetten op verzoek:
Wanneer 5600 huishoudens (80%) in de hoogbouw de minicontainer neemt zal het papier in de 
fractie PMD-restafval terug lopen van 868 ton naar 412 ton. Dit betekent dat het aandeel papier 
in restafval terug loopt van 32 kg per persoon per jaar naar 15 kg per persoon per jaar.

- Wat levert het schoner aanbieden van de PMD-restafvalstroom de gemeente in beide scenario's 
op?
Verplicht uitzetten van de minicontainer voor papier zal de kosten voor verbranden van papier 
laten dalen van € 87.486,- naar € 29.431,-. Dit betekent een daling van € 58.055,- op jaarbasis.
Uitzetten van de minicontainer voor papier op vrijwillige basis zal de kosten voor verbranden van 
papier laten dalen van € 87.486,- naar € 41.525,-. Dit betekent een daling van € 45.961,- op 
jaarbasis.


