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1 Tabellen en inzamelresultaten 

In het eindrapport is een aantal uitgangspunten gehanteerd met betrekking tot de berekening 

van de gemiddelde inzamelresultaten per aansluiting per jaar. Het betreft de volgende aspecten: 

 de hoeveelheid ingezameld kunststof verpakking is telkens gedeeld door het aantal 

aansluitingen van die gemeenten die ook daadwerkelijk de desbetreffende hoeveelheid 

hebben aangeleverd;  

 de milieuzak is buiten beschouwing gelaten (en daarmee ook het aantal aansluitingen van 

de milieuzak-gemeenten); 

 Amsterdam kent een combinatie van haal- en brengsystemen. De verhouding hiervan is 

onbekend. Gelet op de stedelijkheidsklasse (1) en de resultaten tot nu toe is Amsterdam 

ingedeeld bij brengsystemen. De overige gemeenten met een combisysteem zijn ingedeeld 

bij haalsysteem (stedelijkheidsklasse 2, 3
 
en 4). 

 

Om inzicht te geven in de consequenties van deze uitgangspunten wordt in deze bijlage een 

aantal uitkomsten weergegeven waarbij andere uitgangspunten worden gehanteerd. Tevens 

wordt specifiek ingegaan de resultaten van de milieuzak en de combinatie van haal- en 

brengsystemen. 

 

1.1 Resultaten en uitgangspunten 
Hieronder zijn, in verschillende tabellen, de inzamelresultaten van bronscheidingsgemeenten 

weergegeven uitgesplitst naar stedelijkheidsklasse, tariefsysteem, inzamelsysteem en 

combinaties daarvan. Onder elke tabel wordt toegelicht welke uitgangspunten worden 

gehanteerd. Daarbij wordt in een separate tabel tevens ingegaan op het aantal aansluitingen 

waarvan de inzamelgegevens zijn meegenomen in de berekeningen. Dit wordt uitgedrukt in een 

percentage van het totaal in de desbetreffende categorie (stedelijkheidsklasse/tariefsysteem/ 

inzamelsysteem). Het totaal staat daarbij in de rechterkolom weergegeven. Ter verduidelijking 

van deze systematiek volgt bij tabel 1a eenmalig een toelichting. Voor alle tabellen geldt: aantal 

aansluitingen of inwoners per 1 januari 2010. 
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Cijfers hoofdrapport in kilogram per aansluiting per jaar 

Tabel 1a: Samenvattend overzicht inzamelresultaten januari tot en met juni 2010, exclusief milieuzak, 

inclusief combinatie van haal /brengsysteem (kg per aansluiting opgeschaald naar jaarbasis). 

 

Kg p/aansl p/j jan-10 feb-10 mrt-10 apr-10 mei-10 jun-10 Gemiddeld

Totaal 11,30 10,09 12,97 13,41 13,76 14,18 12,67

SK1 1,93 1,32 1,94 1,93 2,00 2,38 1,93

SK1-niet-diftar-hl/br - - - - - - -

SK1-niet-diftar-breng 1,93 1,32 1,94 1,93 2,00 2,38 1,93
SK2 8,45 7,71 10,70 11,32 11,13 11,66 10,19

SK2-diftar-haal 14,01 12,32 17,95 23,14 22,25 24,26 18,99

SK2-diftar-breng 18,41 17,22 23,04 20,49 22,31 22,31 20,63

SK2-niet-diftar-haal 8,75 7,72 11,02 11,37 10,49 11,53 10,17

SK2-niet-diftar-breng 5,86 5,77 7,77 8,37 8,57 8,55 7,51

SK3 11,83 11,49 14,72 15,27 16,41 16,63 14,43

SK3-diftar-haal 21,99 19,73 24,30 26,73 27,91 27,47 24,69

SK3-diftar-breng 6,36 6,38 7,85 8,01 7,31 7,91 7,30

SK3-niet-diftar-haal 11,54 11,32 14,98 14,93 14,48 14,95 13,77

SK3-niet-diftar-breng 6,34 7,13 9,28 9,53 13,36 13,60 9,90

SK4 17,84 17,61 21,42 21,85 22,42 23,15 20,76

SK4-diftar-haal 24,66 23,88 30,13 30,72 30,93 32,65 28,82

SK4-diftar-breng 15,06 16,75 18,82 18,70 20,33 19,37 18,21

SK4-niet-diftar-haal 13,21 13,17 16,17 16,97 17,05 16,96 15,69

SK4-niet-diftar-breng 7,62 8,94 10,70 10,53 11,36 11,85 10,20

SK5 17,31 17,11 21,83 21,76 23,48 23,68 20,96

SK5-diftar-haal 24,30 23,28 30,55 29,72 31,27 32,69 28,75

SK5-diftar-breng 15,27 14,19 19,70 18,35 24,01 22,15 18,87

SK5-niet-diftar-haal 14,48 14,34 16,53 17,56 18,28 18,32 16,69

SK5-niet-diftar-breng 8,37 9,05 11,04 11,70 11,86 11,47 10,58  

 

Uitgangspunten: 

 de milieuzak is buiten beschouwing gelaten (en daarmee ook het aantal aansluitingen van 

de milieuzak-gemeenten); 

 gemeenten met een combinatie van haal- en brengsystemen zijn geherindeeld
1
: 

Stedelijkheidsklasse 1 gemeenten zijn ingedeeld bij gemeenten met een brengsystemen. De 

overige gemeenten met een combisysteem zijn ingedeeld bij gemeenten met een 

haalsysteem (stedelijkheidsklasse 2, 3
 
en 4); 

 het aantal aansluitingen van aanleverende gemeenten per combinatie is hieronder 

weergegeven. 

                                                           

1
 De verhouding en wijze waarop de combinatie van halen en brengen is doorgevoerd bij deze gemeenten is onbekend. 
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Aantal 

aansluitingen als 

% van (sub)totaal

jan-10 feb-10 mrt-10 apr-10 mei-10 jun-10 Gemiddeld

Totaal aantal 

aansluitingen 

(100 %)

SK1 43% 74% 78% 77% 81% 81% 72% 1.557.299

SK1-niet-diftar-hl/br - - - - - - - -

SK1-niet-diftar-breng 53% 92% 97% 95% 100% 100% 90% 1.257.114

overige 300.185

SK2 89% 98% 98% 98% 98% 98% 97% 2.062.234

SK2-diftar-haal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 139.010

SK2-diftar-breng 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 129.501

SK2-niet-diftar-haal 88% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 787.638

SK2-niet-diftar-breng 90% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 971.970

overige 34.115

SK3 90% 98% 99% 99% 99% 99% 97% 1.311.678

SK3-diftar-haal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 258.163

SK3-diftar-breng 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75.384

SK3-niet-diftar-haal 79% 97% 97% 97% 97% 97% 94% 591.192

SK3-niet-diftar-breng 98% 98% 100% 100% 100% 100% 99% 386.939

overige 0

SK4 91% 95% 97% 97% 99% 98% 96% 1.319.337

SK4-diftar-haal 100% 97% 96% 96% 99% 99% 98% 541.427

SK4-diftar-breng 94% 98% 100% 100% 100% 100% 99% 182.875

SK4-niet-diftar-haal 81% 93% 98% 99% 99% 99% 95% 404.635

SK4-niet-diftar-breng 91% 92% 100% 100% 100% 92% 96% 182.449

overige 7.951

SK5 84% 93% 97% 97% 96% 95% 94% 582.711

SK5-diftar-haal 84% 100% 100% 100% 98% 100% 97% 210.334

SK5-diftar-breng 100% 100% 100% 100% 100% 86% 98% 93.338

SK5-niet-diftar-haal 79% 88% 97% 97% 97% 97% 92% 190.252

SK5-niet-diftar-breng 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 69.287

overige 19.500  

 

Toelichting: 

 In januari 2010 is in de categorie SK1-niet-diftar-breng door 53% van het aantal 

aansluitingen van gemeenten met een dergelijke combinatie (in stedelijkheidsklasse 1 met 

een niet-diftar- en een brengsysteem) kunststof verpakkingen aangeleverd. Oftewel: 

gemeenten die 53% (afgerond) van 1.257.114 aansluitingen in die categorie 

vertegenwoordigden hebben kunststof aangeleverd. De 1,93 kg per aansluiting van 

januari/SK1-niet-diftar/breng uit tabel 1a heeft dus betrekking op circa 665.000 

aansluitingen. Doordat in februari drie aanvullende gemeenten kunststof hebben 

aangeleverd stijgt het percentage in februari naar 92%. De aangeleverde hoeveelheid 

kunststof wordt dan niet langer door circa 665.000 maar door circa 1.160.000 aansluitingen 

gedeeld (hetgeen ook de verklaring geeft voor de daling van de kg p/a p/j in februari). 

 Het gemiddelde uit tabel 1a (en de hierna volgende tabellen) is een gewogen (cumulatief) 

gemiddelde welke is berekend door de inzamelhoeveelheden uit de maanden januari tot en 

met juni te delen door het totaal aantal aanleverende aansluitingen per maand bij elkaar op 

te tellen. 

 Aan het eind van bijlage 1 is een grafische weergave opgenomen van de 

inzamelhoeveelheden per categorie. 
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Genormaliseerde cijfers hoofdrapport minder verstedelijkte gemeenten (exclusief 

stedelijkheidsklasse 1 en exclusief stedelijkheidsklasse 1 en 2) 

 

BRONSCHEIDING MINDER VERSTEDELIJKTE GEMEENTEN

(obv cijfers mei 2010)

obv alle aansluitingen

# aansluitingen kg/inw mei

sted 1 1557299 2,0

sted 2 2062234 11,1

sted 3 1311678 16,4

sted 4 1319337 22,4

sted 5 582711 23,5

6833259 13,3

obv huishoudens van gemeenten die meedoen

sted 1 (81%) 1261412,19 2,0

sted 2 (98%) 2020989,32 11,1

sted 3 (99%) 1298561,22 16,4

sted 4 (99%) 1306143,63 22,4

sted 5 (96%) 559402,56 23,5

6446508,92 13,8

sted 2 (98%) 2020989,32 11,1

sted 3 (99%) 1298561,22 16,4

sted 4 (99%) 1306143,63 22,4

sted 5 (96%) 559402,56 23,5

5185096,73 16,6

sted 3 (99%) 1298561,22 16,4

sted 4 (99%) 1306143,63 22,4

sted 5 (96%) 559402,56 23,5

3164107,41 20,1
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Cijfers hoofdrapport in kilogram per inwoner per jaar 

Tabel 1b: Samenvattend overzicht inzamelresultaten januari tot en met juni 2010, exclusief milieuzak, 

inclusief combinatie van haal /brengsysteem (kg per inwoner opgeschaald naar jaarbasis). 

 

Kg p/inw p/j jan-10 feb-10 mrt-10 apr-10 mei-10 jun-10 Gemiddeld

Totaal 4,94 4,47 5,75 5,93 6,10 6,28 5,60

SK1 0,97 0,68 1,01 1,00 1,03 1,23 0,99

SK1-niet-diftar-hl/br - - - - - - -

SK1-niet-diftar-breng 0,97 0,68 1,01 1,00 1,03 1,23 0,99

SK2 3,87 3,52 4,88 5,16 5,08 5,32 4,65

SK2-diftar-haal 6,94 6,10 8,89 11,46 11,02 12,01 9,40

SK2-diftar-breng 8,69 8,13 10,88 9,67 10,54 10,53 9,74

SK2-niet-diftar-haal 3,92 3,47 4,95 5,11 4,71 5,17 4,57

SK2-niet-diftar-breng 2,68 2,62 3,54 3,81 3,90 3,89 3,42

SK3 5,02 4,87 6,24 6,47 6,95 7,05 6,12

SK3-diftar-haal 9,51 8,53 10,51 11,56 12,07 11,88 10,68

SK3-diftar-breng 2,63 2,64 3,25 3,32 3,03 3,28 3,03

SK3-niet-diftar-haal 4,83 4,74 6,28 6,25 6,07 6,26 5,77

SK3-niet-diftar-breng 2,72 3,05 3,97 4,08 5,71 5,81 4,23

SK4 7,24 7,15 8,70 8,88 9,11 9,39 8,43

SK4-diftar-haal 9,97 9,67 12,20 12,44 12,51 13,21 11,66

SK4-diftar-breng 6,02 6,68 7,49 7,45 8,10 7,71 7,26

SK4-niet-diftar-haal 5,42 5,39 6,62 6,95 6,98 6,94 6,42

SK4-niet-diftar-breng 3,13 3,67 4,41 4,35 4,69 4,86 4,20

SK5 6,93 6,85 8,74 8,71 9,40 9,47 8,39

SK5-diftar-haal 9,51 9,14 12,00 11,67 12,26 12,84 11,28

SK5-diftar-breng 6,24 5,80 8,05 7,50 9,81 9,02 7,70

SK5-niet-diftar-haal 5,91 5,84 6,75 7,17 7,46 7,48 6,81

SK5-niet-diftar-breng 3,30 3,57 4,35 4,61 4,68 4,52 4,17  
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Cijfers in kilogram per inwoner per jaar – inclusief milieuzak en combi-systeem  

Tabel 2: Samenvattend overzicht inzamelresultaten januari tot en met juni 2010, inclusief milieuzak (haal) en 

inclusief combinatie van haal /brengsysteem (kg per aansluiting opgeschaald naar jaarbasis). 

 

Kg p/inw p/j jan-10 feb-10 mrt-10 apr-10 mei-10 jun-10 Gemiddeld

Totaal 5,02 4,53 5,83 6,00 6,17 6,35 5,47

SK1 0,97 0,68 1,01 1,00 1,03 1,23 0,99

SK1-niet-diftar-hl/br - - - - - - -

SK1-niet-diftar-breng 0,97 0,68 1,01 1,00 1,03 1,23 0,99

SK2 3,87 3,52 4,88 5,16 5,08 5,32 4,65

SK2-diftar-haal 6,94 6,10 8,89 11,46 11,02 12,01 9,40

SK2-diftar-breng 8,69 8,13 10,88 9,67 10,54 10,53 9,74

SK2-niet-diftar-haal 3,92 3,47 4,95 5,11 4,71 5,17 4,57

SK2-niet-diftar-breng 2,68 2,62 3,54 3,81 3,90 3,89 3,42

SK3 5,02 4,87 6,24 6,47 6,95 7,05 6,12

SK3-diftar-haal 9,51 8,53 10,51 11,56 12,07 11,88 10,68

SK3-diftar-breng 2,63 2,64 3,25 3,32 3,03 3,28 3,03

SK3-niet-diftar-haal 4,83 4,74 6,28 6,25 6,07 6,26 5,77

SK3-niet-diftar-breng 2,72 3,05 3,97 4,08 5,71 5,81 4,23

SK4 7,36 7,24 8,81 8,96 9,19 9,47 8,53

SK4-diftar-haal 10,20 9,83 12,42 12,59 12,67 13,33 11,84

SK4-diftar-breng 6,02 6,68 7,49 7,45 8,10 7,71 7,26

SK4-niet-diftar-haal 5,42 5,39 6,62 6,95 6,98 6,94 6,42

SK4-niet-diftar-breng 3,13 3,67 4,41 4,35 4,69 4,86 4,20

SK5 7,40 7,23 9,20 9,12 9,87 9,86 8,81

SK5-diftar-haal 10,64 9,98 13,03 12,59 13,35 13,67 12,25

SK5-diftar-breng 6,24 5,80 8,05 7,50 9,81 9,02 7,70

SK5-niet-diftar-haal 5,91 5,84 6,75 7,17 7,46 7,48 6,81

SK5-niet-diftar-breng 3,30 3,57 4,35 4,61 4,68 4,52 4,17  

 

Uitgangspunten: 

 de milieuzak is ingedeeld bij haalsysteem (stedelijkheidsklasse 4 en 5); 

 gemeenten met een combinatie van haal- en brengsystemen zijn geherindeeld
2
. 

Stedelijkheidsklasse 1 gemeenten zijn ingedeeld bij gemeenten met een brengsystemen. De 

overige gemeenten met een combisysteem zijn ingedeeld bij gemeenten met een 

haalsysteem (stedelijkheidsklasse 2, 3
 
en 4); 

 het aantal aansluitingen van aanleverende gemeenten per combinatie is hieronder 

weergegeven. 

 

                                                           

2
 De verhouding en wijze waarop de combinatie van halen en brengen is doorgevoerd bij deze gemeenten is onbekend. 



 

 

 

 28 februari 2011 

 Ons kenmerk 1011261-032/hmg/jba 
 

 Pagina 7 

 

 

Aantal 

aansluitingen als 

% van (sub)totaal

jan-10 feb-10 mrt-10 apr-10 mei-10 jun-10 Gemiddeld
Totaal aantal 

aansluitingen

SK1 43% 74% 78% 77% 81% 81% 72% 1.557.299

SK1-niet-diftar-hl / br - - - - - - - -

SK1-niet-diftar-breng 53% 92% 97% 95% 100% 100% 90% 1.257.114

overige 300.185

SK2 89% 98% 98% 98% 98% 98% 97% 2.062.234

SK2-diftar-haal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 139.010

SK2-diftar-breng 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 129.501

SK2-niet-diftar-haal 88% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 787.638

SK2-niet-diftar-breng 90% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 971.970

overige 34.115

SK3 90% 98% 99% 99% 99% 99% 97% 1.311.678

SK3-diftar-haal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 258.163

SK3-diftar-breng 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75.384

SK3-niet-diftar-haal 79% 97% 97% 97% 97% 97% 94% 591.192

SK3-niet-diftar-breng 98% 98% 100% 100% 100% 100% 99% 386.939

overige 0

SK4 92% 95% 98% 98% 99% 98% 97% 1.319.337

SK4-diftar-haal 100% 97% 96% 96% 99% 99% 98% 549.378

SK4-diftar-breng 94% 98% 100% 100% 100% 100% 99% 182.875

SK4-niet-diftar-haal 81% 93% 98% 99% 99% 99% 95% 404.635

SK4-niet-diftar-breng 91% 92% 100% 100% 100% 92% 96% 182.449

overige 0

SK5 85% 94% 98% 98% 98% 96% 95% 582.711

SK5-diftar-haal 85% 100% 100% 100% 98% 100% 97% 219.091

SK5-diftar-breng 100% 100% 100% 100% 100% 86% 98% 93.338

SK5-niet-diftar-haal 81% 91% 100% 100% 100% 100% 95% 184.009

SK5-niet-diftar-breng 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 69.287

overige 16.986  
 

 

Cijfers in kilogram per aansluiting per jaar – exclusief milieuzak en combi-systeem 

Tabel 3: Samenvattend overzicht inzamelresultaten januari tot en met juni 2010, exclusief milieuzak en 

exclusief combinatie van haal /brengsysteem (kg per aansluiting opgeschaald naar jaarbasis). 

 

Kg p/aansl p/j jan-10 feb-10 mrt-10 apr-10 mei-10 jun-10 Gemiddeld

Totaal 11,27 10,87 13,94 14,28 14,76 15,23 13,44

SK1 1,93 2,06 2,95 2,95 2,99 3,37 2,74

SK1-niet-diftar-haal / breng - - - - - - -

SK1-niet-diftar-breng 1,93 2,06 2,95 2,95 2,99 3,37 2,74
SK2 8,86 8,05 11,08 11,57 11,52 12,06 10,55

SK2-diftar-haal 14,01 12,32 17,95 23,14 22,25 24,26 18,99

SK2-diftar-breng 18,41 17,22 23,04 20,49 22,31 22,31 20,63

SK2-niet-diftar-haal 10,00 8,69 12,12 12,08 11,49 12,62 11,19

SK2-niet-diftar-breng 5,86 5,77 7,77 8,37 8,57 8,55 7,51

SK3 11,20 11,15 14,36 14,65 16,05 16,34 14,01

SK3-diftar-haal 19,91 18,71 23,11 24,50 26,95 27,07 23,37

SK3-diftar-breng 6,36 6,38 7,85 8,01 7,31 7,91 7,30

SK3-niet-diftar-haal 11,94 11,63 15,41 15,32 14,90 15,26 14,15

SK3-niet-diftar-breng 6,34 7,13 9,28 9,53 13,36 13,60 9,90

SK4 17,60 17,55 21,31 21,65 22,21 23,10 20,62

SK4-diftar-haal 24,36 23,94 30,17 30,53 30,72 32,87 28,75

SK4-diftar-breng 15,06 16,75 18,82 18,70 20,33 19,37 18,21

SK4-niet-diftar-haal 13,21 13,17 16,17 16,97 17,05 16,96 15,69

SK4-niet-diftar-breng 7,62 8,94 10,70 10,53 11,36 11,85 10,20

SK5 17,31 17,11 21,83 21,76 23,48 23,68 20,96

SK5-diftar-haal 24,30 23,28 30,55 29,72 31,27 32,69 28,75

SK5-diftar-breng 15,27 14,19 19,70 18,35 24,01 22,15 18,87

SK5-niet-diftar-haal 14,48 14,34 16,53 17,56 18,28 18,32 16,69

SK5-niet-diftar-breng 8,37 9,05 11,04 11,70 11,86 11,47 10,58  
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Uitgangspunten: 

 de milieuzak is buiten beschouwing gelaten (en daarmee ook het aantal aansluitingen van 

de milieuzak-gemeenten); 

 de gemeenten met een combinatie van haal- en brengsystemen zijn hier buiten 

beschouwing gelaten. De combinatie / verhouding van de systemen binnen de gemeenten is 

onbekend (onduidelijk is of in dezelfde wijk/stadsdeel zowel een haal- als een brengsysteem 

bestaat of dat een gemeente bijvoorbeeld gekozen heeft in de ene wijk een haalsysteem en 

in de andere wijk een brengsysteem in te voeren); 

 het aantal aansluitingen van aanleverende gemeenten per combinatie is hieronder 

weergegeven. 

 
Aantal 

aansluitingen als 

% van (sub)totaal

jan-10 feb-10 mrt-10 apr-10 mei-10 jun-10 Gemiddeld
Totaal aantal 

aansluitingen

SK1 43% 47% 51% 50% 54% 54% 50% 1.557.299

SK1-niet-diftar-hl/br 0% 0% 0% 0% 0% 0% - 422.073

SK1-niet-diftar-breng 80% 88% 96% 93% 100% 100% 93% 835.041

overige 300.185

SK2 84% 93% 93% 93% 93% 93% 92% 2.062.234

SK2-diftar-haal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 139.010

SK2-diftar-breng 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 129.501

SK2-niet-diftar-haal 86% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 681.548

SK2-niet-diftar-breng 90% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 971.970

overige 140.205

SK3 85% 93% 94% 94% 94% 94% 92% 1.311.678

SK3-diftar-haal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 214.153

SK3-diftar-breng 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75.384

SK3-niet-diftar-haal 79% 97% 97% 97% 97% 97% 94% 571.313

SK3-niet-diftar-breng 98% 98% 100% 100% 100% 100% 99% 386.939

overige 63.889

SK4 90% 93% 96% 96% 97% 96% 95% 1.319.337

SK4-diftar-haal 100% 97% 96% 96% 99% 99% 98% 523.001

SK4-diftar-breng 94% 98% 100% 100% 100% 100% 99% 182.875

SK4-niet-diftar-haal 81% 93% 98% 99% 99% 99% 95% 404.635

SK4-niet-diftar-breng 91% 92% 100% 100% 100% 92% 96% 182.449

overige 26.377

SK5 84% 93% 97% 97% 96% 95% 94% 582.711

SK5-diftar-haal 84% 100% 100% 100% 98% 100% 97% 210.334

SK5-diftar-breng 100% 100% 100% 100% 100% 86% 98% 93.338

SK5-niet-diftar-haal 81% 91% 100% 100% 100% 100% 95% 184.009

SK5-niet-diftar-breng 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 69.287

overige 25.743  

 

 

Cijfers in kilogram per aansluiting per jaar – cijfers gemeenten met combi-systeem 

Tabel 4: Samenvattend overzicht inzamelresultaten januari tot en met juni 2010,cijfers gemeenten met een 

combinatie van haal /brengsysteem (kg per aansluiting opgeschaald naar jaarbasis). 

 

Kg p/aansl p/j jan-10 feb-10 mrt-10 apr-10 mei-10 jun-10 Gemiddeld

Totaal 12,03 2,81 3,86 5,17 4,28 4,20 4,53

SK1 - 0,01 0,04 0,08 0,05 0,44 0,12

SK1-niet-diftar-hl/br - 0,01 0,04 0,08 0,05 0,44 0,12
SK2 1,81 1,49 3,95 6,85 4,03 4,51 3,77

SK2-niet-diftar-hl/br 1,81 1,49 3,95 6,85 4,03 4,51 3,77

SK3 22,91 17,89 21,66 27,14 23,27 22,16 22,51

SK3-diftar-hl/br 32,12 24,68 30,09 37,62 32,61 29,38 31,08

SK3-niet-diftar-hl/br 2,54 2,87 2,99 3,95 2,61 6,18 3,52

SK4 33,15 22,19 29,10 35,96 36,70 26,43 30,59

SK4-diftar-hl/br 33,15 22,19 29,10 35,96 36,70 26,43 30,59

SK5 - - - - - - -  
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Uitgangspunten: 

 enkel de gemeenten met een combinatie van haal- en brengsystemen zijn hier 

meegenomen. De combinatie / verhouding van de systemen binnen de gemeenten is 

onbekend (onduidelijk is of in dezelfde wijk/stadsdeel zowel een haal- als een brengsysteem 

bestaat of dat een gemeente bijvoorbeeld gekozen heeft in de ene wijk een haalsysteem en 

in de andere een brengsysteem in te voeren); 

 het aantal aansluitingen van aanleverende gemeenten per combinatie is hieronder 

weergegeven. 

 
Aantal 

aansluitingen als 

% van (sub)totaal

jan-10 feb-10 mrt-10 apr-10 mei-10 jun-10 Gemiddeld
Totaal aantal 

aansluitingen

SK1 0% 27% 27% 27% 27% 27% 23% 1.557.299

SK1-niet-diftar-hl/br 0% 100% 100% 100% 100% 100% 83% 422.073

overige 1.135.226

SK2 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 2.062.234

SK2-niet-diftar-hl/br 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 106.090

overige 1.956.144

SK3 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 1.311.678

SK3-diftar-hl/br 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 44.010

SK3-niet-diftar-hl/br 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 19.879

overige 1.247.789

SK4 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1.319.337

SK4-diftar-hl/br 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 18.426

SK4-diftar-hl/br 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 18.426

overige 1.282.485

SK5 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 582.711

overige 582.711  
 
 

Cijfers in kilogram per aansluiting per jaar – cijfers gemeenten met milieuzak 

Tabel 5: Samenvattend overzicht inzamelresultaten januari tot en met juni 2010, cijfers gemeenten met een 

milieuzak. 

 

Kg p/aansl p/j jan-10 feb-10 mrt-10 apr-10 mei-10 jun-10 Gemiddeld

Totaal 74,61 64,54 82,01 72,67 79,85 70,67 74,06

SK1 - - - - - - -

SK2 - - - - - - -

SK3 - - - - - - -

SK4 62,82 50,66 65,47 54,94 57,50 53,78 57,53

SK4-diftar-milieuzak 62,82 50,66 65,47 54,94 57,50 53,78 57,53

SK5 85,31 77,15 97,03 88,77 100,14 86,01 89,07

SK5-diftar-milieuzak 85,31 77,15 97,03 88,77 100,14 86,01 89,07  

 

Uitgangspunten: 

 enkel de gemeenten met een milieuzak zijn hier meegenomen; 

 het aantal aansluitingen van aanleverende gemeenten per combinatie is hieronder 

weergegeven. 
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Aantal 

aansluitingen als 

% van (sub)totaal

jan-10 feb-10 mrt-10 apr-10 mei-10 jun-10 Gemiddeld
Totaal aantal 

aansluitingen

SK1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1.557.299

overige 1.557.299

SK2 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2.062.234

overige 2.062.234

SK3 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1.311.678

overige 1.311.678

SK4 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1.319.337

SK4-diftar-milieuzak 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7.951

overige 1.311.386

SK5 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 582.711

SK5-diftar-milieuzak 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 8.757

overige 573.954  
 
 

1.2 Aantal aansluitingen en hoeveelheden 
Aantal aansluitingen 

Hieronder volgt een overzicht van de verdeling van de gehanteerde aantallen aansluitingen per 

inzamelsysteem (bron- en nascheiding). Ook is het aantal niet-actieve gemeenten weergegeven 

(aantal aansluitingen per 1 januari 2010). De niet-actieve gemeenten zijn in de berekeningen 

buiten beschouwing gelaten. 

 

Tabel 6: Overzicht aantal aansluitingen per inzamelsysteem (stand begin derde kwartaal 2010) 

Inzamelsysteem  Aantal aansluitingen 

Huishoudens met bronscheiding   

Gescheiden haalsysteem 2.928.003  

Milieuzak 16.708  

Haal & brengsysteem 610.478  

Brengsysteem 2.926.784  

  6.481.973 

   

Huishoudens met nascheiding  552.885 

   

Niet actief*  351.286 

   

Totaal aantal aansluitingen  7.386.144 

 

*  De gemeenten Purmerend, Rotterdam, Westerveld en Zeevang worden als niet actief beschouwd. 

Rotterdam en Zeevang kennen nog geen inzamelsysteem voor kunststof verpakkingen; de andere 

gemeenten kennen slechts één brengvoorziening maar hebben in de onderzoeksperiode geen kunststof 

aangeleverd. 

 

Inzamelhoeveelheden 

De gehanteerde inzamelhoeveelheden zijn gebaseerd op de opgaven van de exploitanten van 

de overslagstations. Registratie op een overslagstation vindt op twee manieren plaats. De 

chauffeur krijgt een weegbon die enerzijds als basis dient voor de gemeentelijke opgaaf aan 

Nedvang middels de internetapplicatie WasteTool. Anderzijds wordt diezelfde weging door de 

contractpartners van de overslaglocatie doorgegeven aan Nedvang. Door de gescheiden 

registratiesystemen ontstaat in principe een controlemechanisme op de werkelijke 

hoeveelheden. Beide systemen zijn afhankelijk van de invoer van gegevens door, voor 

Nedvang, derde partijen. In de praktijk loopt dit niet parallel: de gegevens van overslagstations 

zijn eerder beschikbaar dan de gegevens van individuele gemeenten.  
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Mede om deze reden is hieronder ervoor gekozen de gegevens van de overslaglocaties te 

hanteren voor de analyse van de inzamelresultaten. 

Overigens kan feitelijk gezien de ingezamelde hoeveelheid afwijken van de hoeveelheid die 

wordt aangevoerd op de overslaglocaties doordat tijdens de inzameling vochtverlies kan 

optreden. Dit verlies wordt marginaal verondersteld en wordt hier verder buiten beschouwing 

gelaten. De ingezamelde hoeveelheden worden derhalve gelijk gesteld aan de hoeveelheid 

aangevoerd en gewogen materiaal op de overslaglocaties. 
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Grafische weergave inzamelhoeveelheden per categorie 

 

Figuur 1-1 Gemiddelde hoeveelheid ingezameld kunststof verpakkingsmateriaal (bruto) op basis van gegevens jan t/m juni 2010, omgerekend naar hoeveelheid per aansluiting per jaar. 
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2 Milieuzak 

Een drietal diftar- gemeenten, Leek, Marum en Grootegast, hanteert de zogenaamde milieuzak 

als inzamelmiddel. Naast de inzameling van kunststof verpakkingen wordt hierin tevens 

drankenkartons ingezameld. In de inzamelcijfers en de gepresenteerde sorteeranalyses uit de 

hoofdrapportage en in bijlage 1 zijn de gegevens van de milieuzak buiten beschouwing gelaten. 

De reden hiervoor is de afwijkende samenstelling van de milieuzak waardoor zowel de 

inzamelhoeveelheden als de sorteerresultaten sterk afwijken. In deze bijlage worden de 

resultaten van de milieuzak nader toegelicht. 

 

 

 

Hoeveelheden 

Gemiddeld is in de periode januari-juni 2010 bruto 74,7 kg per aansluiting ingezameld, zie tabel 

1.  

  

Kg p/aansl p/j jan-10 feb-10 mrt-10 apr-10 mei-10 jun-10 Gemiddeld

Totaal 74,61 64,54 82,01 72,67 79,85 70,67 74,06

SK1 - - - - - - -

SK2 - - - - - - -

SK3 - - - - - - -

SK4 62,82 50,66 65,47 54,94 57,50 53,78 57,53

SK4-diftar-milieuzak 62,82 50,66 65,47 54,94 57,50 53,78 57,53

SK5 85,31 77,15 97,03 88,77 100,14 86,01 89,07

SK5-diftar-milieuzak 85,31 77,15 97,03 88,77 100,14 86,01 89,07  

Tabel 1: Samenvattend overzicht inzamelresultaten milieuzak januari tot en met juni 2010. 

 

De samenstelling van de inhoud van de milieuzak is weergegeven in figuur 1.  

 

Milieuzak 

De Groningse gemeenten Leek, Marum en Grootegast (verenigd in de reinigingscommissie 

Westerkwartier) kennen een eigen inzamelmiddel (de milieuzak) waarin naast het kunststof 

verpakkingsmateriaal tevens drankenkartons mogen worden ingezameld. De gemeenten hebben 

hierover afspraken gemaakt met Nedvang. Deze afspraken komen op het volgende neer: 

 de drie gemeenten kunnen hun milieuzak blijven gebruiken voor het inzamelen van kunststof 

verpakkingsafval én drankenkartons;  

 de drie gemeenten dragen het ingezamelde materiaal over aan Nedvang; Nedvang zorgt voor 

verdere sortering van het ingezamelde materiaal;  

 de drie gemeenten krijgen een vergoeding per gewicht uit het Afvalfonds voor het aangeleverde 

materiaal. Het gewicht van de drankenkartons wordt daarvan afgetrokken. 

Bron: Website Ministerie van Vrom. 
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13,4%

15,3%

12,9%

3,7%
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Samenstelling milieuzak

Kunststof flessen en flacons(KFF) Vormvast verpakkingen

Folies Kunststof niet-verpakking

Restkunststoffen (w.o. niet NIR-detecteerbaar) Buiten definitie van Nedvang, overig

22%

44%

18%
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overig

 

Figuur 1-1 Gemiddelde samenstelling van de milieuzak op basis van gegevens jan t/m juni 2010, 

omgerekend naar hoeveelheid per aansluiting per jaar. 

 

Uit de grafiek kan worden opgemaakt dat circa 42% bestaat uit kunststof verpakkingen; dit komt 

neer op 33 kg per aansluiting. Van datgene dat bij regulier bronscheiding buiten de definitie van 

Nedvang valt (circa 51%) bestaat 44% uit drankenkartons. Verder bestaat deze fractie met 

name uit papier en karton en een organische fractie/ondefinieerbaar.  

 

Kwaliteit 

Op regelmatige basis hebben separate sorteringen plaatsgevonden van het materiaal van de 

milieuzak. De sorteeroutput hiervan is weergegeven in Figuur 2-2. 

 

 

Folie; 2,5%
PET; 1,8%

PP; 2,2%

PE ; 2,9%

Gemengde 
kunststoffen 

hergebruik; 29,2%

Aluminium; 0,4%

Blik; 1,0%
Drankenkartons; 

12,0%

Rest; 42,0%

PPK; 6,2%

Sorteeroutput milieuzak

 

Figuur 2-2 Output sortering milieuzak januari - augustus 2010. 

 

Wat opvalt in de sorteeroutput is dat er een bijzonder groot aandeel (42%) als restafval 

gesorteerd is. Onduidelijk is echter wat de samenstelling van het restafval is en of deze omvang 

daarmee een gevolg is van de sortering of van de input. Door de relatief grote hoeveelheid 

restafval bedraagt de totale kunststoffractie tezamen 36,2%. Omgerekend is dat 27 kg per 

aansluiting per jaar, die voor hergebruik kan worden aangeboden.  
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3 Gegevens nascheiding 

Attero  
Gesorteerde hoeveelheden 2010 + samenstelling sorteeroutput 

 
harde kunststoffen

verwerkt

t/m september (tonnen)

SORT 1 243 PET 11% 26,73

PE 15% 36,45

PP 20% 48,6

folie 2% 4,86

mischkunststoff 2 49% 119,07

metalen 2% 4,86

SORT 2 92 PET 23,40% 21,528

PE 10,20% 9,384

PP 13,10% 12,052

mischkunststoff 2 22,10% 20,332

ersatzbrennstoff 23,10% 21,252

feinkorn 5,50% 5,06

metalen 2,80% 2,576

oktober SORT 3 217 PET 11% 23,87

PE 7% 15,19

PP 5% 10,85

folie 1% 2,17

mischkunststoff 2 29% 62,93

tetra 1% 2,17

metalen 2% 4,34

ersatzbrennstoff 15% 32,55

feinkorn 18% 39,06

vochtverlies 13% 28,21

SORT 1 89 PET 5% 4,45

PE 14% 12,46

PP 21% 18,69

folie 1% 0,89

mischkunststoff 2 57% 50,73

metalen 1% 0,89

november SORT 3 155 PET 14% 21,7

PE 8% 12,4

PP 5% 7,75

folie 1% 1,55

mischkunststoff 2 32% 49,6

tetra 1% 1,55

metalen 2% 3,1

ersatzbrennstoff 11% 17,05

feinkorn 15% 23,25

vochtverlies 11% 17,05

SORT 1 225 PET 9% 20,25

PE 17% 38,25

PP 21% 47,25

folie 1% 2,25

mischkunststoff 2 50% 112,5

metalen 1% 2,25

SORT 4 173 mischkunststoff 2 33% 57,09

ersatzbrennstoff 67% 115,91

1194 1192,954  
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Totaal

PET 118,528 9,9% monostromen: 33,5%

PE 124,134 10,4% bruto kunststoffen: 73,1%

PP 145,192 12,2% herbr.kunststoffen: 49,4%

folie 11,72 1,0% overig/reststoffen: 26,9%

mischkunststoff 2 189,952 15,9%

mischkunststoff 2 282,3 23,7% gemengde kunststoffen 39,6%

tetra 3,72 0,3%

metalen 18,016 1,5%

ersatzbrennstoff 186,762 15,7%

feinkorn 67,37 5,6%

vochtverlies 45,26 3,8%

1192,954

• mischkunststoff 2 niet voor hergebruik geschikt

• 'Afkeurbatch van 138 ton in hoeveelheden t/m september' niet meegerekend

• SORT staat voor verschillende sorteerders/bewerkers. In verband met vertrouwelijkheid

  zijn hier niet de werkelijke namen weergegeven  

 
Foliefractie

verwerkt

t/m september 0

oktober BEWERKER 1 219 LDPE 53% 116,07 totaal kunststoffen 53%

restafval 6% 13,14

papier (nat) 16% 35,04

papiervezel 16% 35,04

vochtverlies 10% 21,9

november BEWERKER 1 97 LDPE 53% 51,41

restafval 6% 5,82

papier (nat) 16% 15,52

papiervezel 16% 15,52

vochtverlies 10% 9,7

316 319,16  

 
Harde kunststoffen + folie Gewogen gemiddeld monostromen: 37,5%

hard folie bruto kunststoffen: 68,7%

PET 118,528 118,528 7,8% herbr.kunststoffen: 50,1%

PE 124,134 124,134 8,2%

PP 145,192 145,192 9,6% overige fracties 31,3%

folie 11,72 167,48 179,2 11,9%

mischkunststoff 2 189,952 189,952 12,6%

mischkunststoff 2 282,3 282,3 18,7%

tetra 3,72 3,72 0,2%

metalen 18,016 18,016 1,2%

ersatzbrennstoff 186,762 186,762 12,4%

feinkorn 67,37 67,37 4,5%

vochtverlies 45,26 31,6 76,86 5,1%

restafval 18,96 18,96 1,3%

papier (nat) 50,56 50,56 3,3%

papiervezel 50,56 50,56 3,3%

1192,954 319,16 1512,114 100,0%
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Massabalans 2010 (Attero) 
tonnen

verwerkt bij sorteerders 1650 inclusief "afkeurbatch" van 138 ton

prognose december 720

2370

opslag bij sorteerders 240

eindopslag Attero 851

3461

productie t/m wk 50 3694

verwerkt + opslag 3461

verschil 233 niet verklaard  

 

 Bij einde onderzoek was niet bekend hoeveel er in december daadwerkelijk is verwerkt. 

 Uitgaande van deze decemberprognose (720 ton) + hoeveelheid die t/m november daadwerkelijk is verwerkt (1512 ton + 138 ton) is de 

totale hoeveelheid verwerkt bij sorteerders. (2370 ton). 

 De eindvoorraad bij Attero (Groningen + Wijster) bedroeg eind week 52 in 2010 851 ton. Totale opslag daarmee: 1091 ton. Verwerkt bij 

sorteerders (2370) + opslag = 3461 ton. Geproduceerd is eind week 52 3694 ton. 233 ton wordt in deze balans niet verklaard.  

 Totale jaarproductie, zoals weergegeven in het hoofdrapport (hoofdstuk vier)  komt uit op circa 3800 ton (3694 ton + extrapolatie laatste 

twee weken december 2010). 
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Omrin 

Productie kunststofoutput (Rekas 

2010)

Tonnage kg p.i./j kg p.a./j

januari 397 6,0 13,2

februari 430 6,5 14,3

maart 571 8,6 18,9

april 305 4,6 10,1

mei 374 5,6 12,4

juni 583 8,8 19,3

juli 508 7,6 16,8

augustus 490 7,3 16,2

september 472 7,1 15,6

oktober 406 6,1 13,5

november 451 6,8 14,9

december 548 8,2 18,2

Totaal 5536 6,9 15,3

1e helft 2010 2661 6,7 14,7

2e helft 2010 2875 7,2 15,9

september tot en met december 1877 7,0 15,6

oktober  tot en met december 1405 7,0 15,5  

 

gesorteerd onder regie van 

Nedvang

tonnages verwerkt (vlgs gegevens Nedvang)

september 279

oktober 266

november 464

december 440

sept t/m dec 1449 26%

oktober t/m dec 1170

afgevoerd naar ARN 4368

gesorteerd + verwerkt (bij ARN) 5538
 

 

 De september-hoeveelheid was grotendeels ook oude voorraad en is uiteindelijk afgevoerd naar ARN. 

 Sortering heeft plaatsgevonden bij Tonsmeier. 

 Volgens administratie Omrin is een grotere hoeveelheid afgevoerd naar Tonsmeier (ruim 2000 ton zie hieronder).  

 Verschil wordt veroorzaakt door geleverde partijen in augustus (die niet meer sorteerbaar bleken) en de hogere productie in december. In 

decembercijfers geregistreerd onder regie van Nedvang ontbreken nog geproduceerde hoeveelheden uit laatste week van december. 

 
Afgevoerd naar sorteerder (vlgs 

administratie Omrin) Hoeveelheid (ton)

augustus 503

september 279

oktober 269

november 453

december 571

2074
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4 Kunststofhergebruik - 
toepassingen 

Recyclaat wordt in toenemende mate toegepast als vervanger voor 'virgin' kunststoffen. Naast 

producten waarin gedeeltelijk recyclaat is verwerkt, zijn er steeds meer producten die volledig 

uit recyclaat zijn vervaardigd. Deze hergebruiktoepassingen kunnen op twee manieren worden 

ingedeeld, enerzijds op productniveau, anderzijds op basis van de kunststofsoort. 

 

4.1 Toepassingen op productniveau 
In deze paragraaf wordt per toepassingsgebied kort ingegaan op mogelijke producten die uit 

recyclaat vervaardigd kunnen worden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in: 

 verpakkingen; 

 land- en tuinbouw; 

 huisraad; 

 textiel; 

 bouw; 

 infrastructuur; 

 transportmiddelen.  

 

Verpakkingen 

De oorspronkelijke eigenschappen van kunststoffen worden opnieuw benut (uit folies weer 

folies, uit flessen weer flessen) of zoveel mogelijk benut (van dunnere naar dikkere folies). 

Daarnaast worden van eenmalige verpakkingen zo mogelijk meermalige (transport-) 

verpakkingen vervaardigd, zoals pallets, bakken en trays. 

 

Land- en tuinbouw 

De land- en tuinbouwsector biedt vele mogelijkheden voor de toepassing van recyclaten, zoals 

producten voor opslag en distributie van diervoeders en meststoffen. Voor de afrastering van 

weilanden zijn allerlei producten beschikbaar. Ook de bloementeelt maakt gebruik van 

recyclaat, onder andere voor bloempotten, plantentrays en kratten. 

 

Huisraad 

In en om huis bieden secundaire kunststoffen talloze kansen voor geschikte toepassingen. 

Zowel in opbergvoorzieningen als in producten die dagelijks gebruikt worden, bijvoorbeeld 

emmers en DVD-hoesjes. Daarnaast zijn er allerlei toepassingen in gebruiksartikelen, zoals 

servies en speelgoed. Niet alleen in huis, maar ook daarbuiten zijn er 

toepassingsmogelijkheden voor recyclaten: tuinmeubelen, bekistingen en zandbakken. 

 

Textiel 

Al lijkt het niet direct voor de hand te liggen, ook in de textiel zijn er mogelijkheden voor 

recyclaten. Polyestervezel uit kunststof PET flessen vormt het basis materiaal voor veel sport- 

en vrijetijdskleding en technische textiel, zoals geotextiel. Maar ook in schoenen kan recyclaat 

worden gebruikt. 
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Bouw 

In de bouwsector zijn buizen en profielen (uit verschillende materialen) de toepassingen die in 

grote mate voorkomen. Echter ook in isolatiemateriaal is de toepassing van secundaire 

kunststoffen bewezen.  

 

Infrastructuur 

Deze sector biedt een goede mogelijkheid voor toepassing van recyclaat, met name voor 

volumineuze en duurzame producten. De toegepaste hoeveelheid per product is relatief groot, 

omdat in dit toepassingsgebied robuuste, stevige producten gevraagd worden die weer en wind 

kunnen doorstaan. Van bijvoorbeeld bermpalen tot geluidsschermen en van picknicktafels tot 

putroosters.  

 

Transportmiddelen 

De automobielbranche biedt mogelijkheden om producten met een hoge toegevoegde waarde 

te realiseren. In deze sector wordt dan ook al jaren gedemonstreerd dat het mogelijk is om van 

verpakkingskunststoffen naar technische kunststoffen met een specifieke toepassing te gaan. 

Zoals bij voorbeeld van PP doppen en verpakkingen naar bumpers en dashboarden en van PET 

flessen naar radiatorbehuizingen.  

 

4.2 Toepassingen naar kunststofsoort 
PET 

PET wordt verwerkt tot flakes en/of granulaat. Bij een zeer homogene samenstelling qua 

materiaal en kleur kunnen PET-flessen worden verwerkt in nieuwe flessen. Gelamineerde 

toepassingen zijn mogelijk in verpakkingen, hetgeen Albert Heijn momenteel met een aantal 

verpakkingen laat zien. Verder kunnen er van PET ook fibres worden gemaakt, welke terug 

kunnen komen in fleece truien, sportkleding, et cetera. 

 

PP  

PP is een kunststof die relatief goed bestand is tegen diverse chemicaliën en die ongevoelig is 

voor spanningscorrosie. Opvallend zijn de lage soortelijke massa en de geringe vochtopname. 

Verder kenmerkt PP zich door een redelijk hoge sterkte, hardheid en stijfheid. In geval van 

hergebruik wordt PP verwerkt tot granulaat. Dit granulaat wordt met name gebruikt in producten 

die middels spuitgieten tot stand komen. Naast nieuwe PP flacons kan in dit kader worden 

gedacht aan toepassingen in de auto-industrie, zoals bumpers en dashboarden etc., 

gevelbekleding, opslagvaten, pakkingen en behuizingen. 

 

PE 

Ook PE wordt verwerkt tot granulaat. Door het granulaat te smelten kan men deze omzetten in 

diverse eindtoepassingen, zoals kunststof flesjes of zakjes, verpakkingsfilm, bloempotten –en 

trays, mantels van elektrische kabels, flexibele water- en gasleidingen en technische vezels.  

 

Folies 

Folies worden verwerkt tot agglomeraat en granulaat. Agglomeraat wordt gemengd met PP/PE 

om de karakteristieken van de nieuwe polymeer te beïnvloeden.  



 

 

 

 28 februari 2011 

 Ons kenmerk 1011261-032/hmg/jba 
 

 Pagina 21 

 

 

Foliegranulaat wordt onder meer toegepast in vuilniszakken, landbouwfolie of andere folie 

toepassingen. De uiteindelijke toepassing is enigszins afhankelijk van de kwaliteit van de 

gesorteerde foliefractie. 

 

Mix kunststoffen  

Een gemixte kunststoffenfractie kan zoals in de vorige paragraaf op twee manieren worden 

verwerkt. De “droge” verwerking (extrusie) levert dikwandige producten zoals bijvoorbeeld 

tuintegels, hekwerk blokken, aanlegsteigers en palen (ter vervanging van hout) op. De “natte” 

verwerking middels sink-float levert granulaat op, hetgeen breed in producten kan worden 

toegepast. Te denken valt bijvoorbeeld aan pallets, kratten, inzamelcontainers en huishoudelijke 

artikelen als (afval)emmers en opbergkratten.  
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5 Sorteeranalyses bronscheiding 

 

  

Installatie 1 
 

week 21, 2010 

Installatie 2 
 

week 21, 2010 Gemiddeld 

              

Kunststof flessen en flacons(KFF) 16,6% 21,0% 20,8% 22,2% 18,6% 19,8% 

Drankflessen PET             

- PET-fles <=0,5 liter 8,5% 9,5% 7,2% 8,3% 7,5% 8,2% 

- PET-fles >=0,5 liter             

Drankflessen PE 8,1% 10,7% 12,4% 12,1% 10,4% 10,7% 

Drankflessen PP 0,0% 0,8% 1,2% 1,7% 0,7% 0,9% 

Flacons PET       

Flacons PE       

Flacons PP       

F&F anders       

Vormvast verpakkingen 33,5% 35,1% 36,3% 27,5% 19,9% 30,4% 

PET 8,1% 8,3% 7,9% 8,9% 6,3% 7,9% 

PE 0,0% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 

PP 14,0% 16,4% 16,8% 10,2% 7,6% 13,0% 

PS 4,9% 2,2% 2,4% 0,5% 2,0% 2,4% 

PVC 0,2% 0,1% 0,1% 0,4% 1,4% 0,4% 

anders 6,2% 7,9% 8,9% 7,4% 2,5% 6,6% 

Folies 36,7% 33,0% 33,4% 42,3% 46,9% 38,5% 

Draagtasjes (PE) 28,0% 23,1% 26,3% 31,7% 39,7% 29,8% 

Overige folies (PE, PP) 2,7% 0,0% 1,8% 1,5% 2,0% 1,6% 

PP 6,1% 7,0% 5,3% 9,2% 4,9% 6,5% 

Kunststof niet-verpakking 5,3% 8,1% 3,2% 3,0% 12,0% 6,3% 

Buiten definitie van Nedvang, 
overig 7,9% 2,9% 6,4% 4,1% 2,1% 4,7% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 99,0% 99,4% 99,7% 

 

Tabel 1: Overzicht sorteeranalyses in week 21-2010 van de inputstroom van brongescheiden materiaal bij 

twee sorteerinstallaties (exclusief milieuzak). 
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Kunststof flessen en 
flacons(KFF) 24,8% 22,0% 21,7% 20,4% 25,8% 22,0% 27,1% 23,4% 

Drankflessen PET 7,8% 5,5% 5,5% 4,4% 7,0% 5,6% 5,8% 6,0% 

- PET-fles <=0,5 liter 6,7% 4,6% 4,6% 4,0% 5,8% 4,7% 5,0% 5,1% 

- PET-fles >=0,5 liter 1,1% 0,9% 0,9% 0,4% 1,2% 0,9% 0,8% 0,9% 

Drankflessen PE 0,6% 1,9% 2,2% 1,9% 0,2% 3,1% 5,5% 2,2% 

Drankflessen PP 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 

Flacons PET 4,6% 3,6% 3,6% 2,3% 3,8% 3,0% 3,0% 3,4% 

Flacons PE 10,1% 10,4% 8,2% 9,6% 11,2% 8,4% 10,4% 9,7% 

Flacons PP 1,8% 0,7% 1,8% 2,1% 3,5% 1,5% 2,4% 2,0% 

F&F anders 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1% 

Vormvast verpakkingen 27,1% 28,8% 27,5% 33,0% 28,7% 24,6% 26,9% 28,1% 

PET 10,4% 13,1% 8,0% 9,3% 6,5% 5,6% 14,2% 9,6% 

PE 1,8% 2,4% 0,5% 2,0% 1,3% 0,9% 0,5% 1,3% 

PP 11,0% 8,8% 13,1% 15,1% 12,6% 14,2% 7,1% 11,7% 

PS 3,1% 3,2% 4,9% 4,9% 6,0% 2,4% 2,4% 3,8% 

PVC 0,7% 0,9% 0,5% 0,9% 2,0% 0,3% 0,7% 0,8% 

anders 0,2% 0,4% 0,5% 0,9% 0,3% 1,2% 2,0% 0,8% 

Folies 29,4% 29,7% 31,0% 33,8% 28,9% 37,5% 29,5% 31,4% 

Draagtasjes (PE) 24,1% 25,0% 26,1% 29,9% 24,7% 31,3% 24,1% 26,5% 

Overige folies (PE, PP) 5,3% 4,7% 4,9% 3,8% 4,2% 6,2% 5,3% 4,9% 

PP 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  

Kunststof niet-verpakking 6,6% 6,1% 6,7% 5,5% 2,6% 3,4% 4,9% 5,1% 

Buiten definitie van 
Nedvang, overig 12,1% 12,6% 13,1% 7,3% 13,9% 12,5% 11,6% 12,7% 

Totaal 100,0% 99,2% 100,0% 100,0% 99,9% 100,0% 100,0% 100,7% 

 
Tabel 2: Overzicht sorteeranalyses van zeven overslaglocaties (niet gemeenten) in december 2009

3
. 

 

 

 

                                                           

3
 Opgemerkt dient te worden dat op de locaties Alphen en Amersfoort tevens overslag plaatsvindt ten behoeve van export 

van andere overslaglocaties; hierdoor ontstaat vermenging van kunststof van de op die locatie aanleverende gemeenten 

met kunststof van andere gemeenten. 
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6 Trends en ontwikkelingen 

6.1 Inleiding 
Hierna worden eerst de belangrijkste trends in het beleidskader geschetst. Vervolgens wordt 

ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen in de markt, techniek en inzamelstructuur, 

onderverdeeld naar trends die invloed hebben op de omvang (kwantiteit) van de 

kunststofafvalstroom en trends die van invloed zijn op de samenstelling van het kunststofafval 

en de kwaliteit van hergebruik. 

 

Aan het einde van deze bijlage worden deze ontwikkelingen samengevat in een kwalitatieve 

toekomstbeschouwing.  

 

6.2 Beleid en regelgeving 
Europees Kaderrichtlijn en wijziging Wet Milieubeheer 

De Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen is in 2008 herzien. Met de kaderrichtlijn wordt beoogd 

een bijdrage te leveren aan realisatie van een Europese recyclingmaatschappij. Gestreefd wordt 

naar het voorkómen van de productie van afval en het gebruiken van afvalstoffen als grondstof. 

Daartoe is aan de lidstaten in de richtlijn opgedragen er zorg voor te dragen dat afval 

handelingen voor nuttige toepassing ondergaat. Op basis van het zesde Milieuactieprogramma 

van de Europese Gemeenschap is primair ingezet op scheiding aan de bron, uitgaande van de 

verwachting dat brongescheiden materiaal beter nuttig toe te passen is dan materiaal afkomstig 

uit nascheiding. In dit licht is in de kaderrichtlijn opgenomen dat lidstaten tegen 2015 een 

gescheiden inzameling dienen in te voeren voor in ieder geval papier, metaal, kunststof en glas. 

Implementatie van de Europese Kaderrichtlijn is in een landelijk wetsvoorstel overgenomen.  

De Wet milieubeheer wordt gewijzigd, waarbij met name de wijziging van artikel 10.29, tweede 

lid, voor het kunststofdossier interessant is. Via dit artikel wordt de mogelijkheid geschapen om 

bij AMvB nadere regels te stellen inzake gescheiden inzameling. Tegen het licht van de doelen 

van het Europees beleid kan dit geduid worden als een voorkeur voor bron- boven nascheiding. 

De Minister van VROM stelt echter in antwoord op Kamervragen dat dit niet betekent dat 

nascheiding geen optie meer is. Zie onderstaand citaat: 

 

 

"Dit betekent dat indien recycling of overige nuttige toepassing via nascheiding beter kan 

worden gerealiseerd dan via bronscheiding, daartoe de ruimte bestaat. Vanzelfsprekend zal de 

nodige ruimte worden geboden voor onderzoek naar de meest geschikte technieken. Ook 

daaraan staat de wet niet in de weg. Dit wil echter niet zeggen dat er voor nascheiding in het 

geheel geen ruimte is. Zoals in het nader rapport (Kamerstukken II, 2009-2010, 32 392, nr. 4) 

naar aanleiding van het advies van de Raad van State reeds is aangegeven, wordt inzake de 

voornoemde verplichting aan de bron te scheiden verwezen naar de criteria uit artikel 10, 

tweede lid, van de kaderrichtlijn. Dit betekent dat rekening dient te worden gehouden met de 

uitvoerbaarheid op zowel technisch als op milieu- en economisch gebied.  
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Mocht op basis van technologische ontwikkelingen blijken dat nascheiding van bepaalde 

soorten afval de recycling of overige nuttige toepassing (economisch) minstens gelijkwaardig 

maakt aan wat via scheiding bij de bron het geval zou zijn en er op milieugebied geen 

achteruitgang optreedt, dan is de betreffende nascheiding op grond van kaderrichtlijn en 

wetsvoorstel wel degelijk mogelijk. Een dergelijke benadering is ook ambtelijk door de Europese 

Commissie onderschreven, waarbij is aangegeven dat bronscheiding geen doel op zich is, maar 

de maat legt voor de kwaliteit van de recycling" (Uit: Nota naar aanleiding van het verslag, 2010, 

nr. 32392). 

 

Meer focus op materiaalrendement 

Duidelijk is dat in het Europese en landelijke beleid sterk ingezet blijft worden op hergebruik en 

nuttige toepassing en dat kunststoffen hierbij in een adem met andere goed te recyclen 

afvalstromen als oud papier en glas worden genoemd. Trend is ook dat in het (inter)nationale 

afvalbeleid sterkere focus komt te liggen op materiaalrendement. De sterke aandacht voor CO2-

reductie werkt door in het afvalbeleid, maar verschillende studies (o.m. recente studie UU, 

Worell) hebben inmiddels aangetoond dat materiaalrecycling ook vanuit dit oogpunt beter scoort 

dan waste to energy-toepassingen. Verwacht mag worden dat de beleidsmatige sturing naar 

hogere materiaalrendementen de komende jaren sterker wordt. 

 

Toekomstig beleid na 2012 

In alle gesprekken met stakeholders komt de datum 31-12-2012 aan de orde. Er bestaan veel 

vragen over de situatie na 2012: wordt de gescheiden inzameling doorgezet? Komt er een 

statiegeldsysteem voor kleine PET-flessen? Wordt het vergoedingensysteem aangepast, etc.? 

 

Gelet op de Kaderrichtlijn en verankering van de gescheiden inzameling in de Wet milieubeheer 

is de verwachting dat er in het strategische beleid geen grote veranderingen optreden. Het 

beleidskader, met daarin opgesloten de producentenverantwoordelijkheid en de verplichte 

gescheiden inzameling van kunststofafval, staat niet ter discussie. Stoppen met de gescheiden 

inzameling van kunststofafval zou haaks staan op het Europese beleid (zie bijvoorbeeld ook de 

ontwikkelingen in Duitsland, zie tekstkader). Eventuele wijzigingen die na 2012 naar 

verwachting worden aangebracht gaan vooral over tactische en operationele zaken (de HOE-

vraag), onder meer over de (wijze van) financiering van de kunststofinzameling en –recycling 

(zie hierna). 
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Wetsontwerp afvalbeheer Duitsland 

Het Duitse Ministerie van Milieu heeft een wetsontwerp gepubliceerd waarmee de Kaderrichtlijn 

afvalstoffen in de Duitse wetgeving wordt geïmplementeerd. Kern van de wijziging is het 

toepassen van de afvalhiërarchie: 1. preventie 2. hergebruik 3. recycling 4. andere, met name 

terugwinning van energie uit afval 5. verwijdering van afvalstoffen. Om hergebruik van 

waardevolle afvalstoffen van particuliere huishoudens effectiever en hoogwaardiger te maken, 

schept het wetsvoorstel de juridische basis voor de invoering van een „Recyclington‟ ter 

vervanging van de daar nu bestaande 'gele zak'. Daarmee kunnen verpakkingen en niet-

verpakkingen van gelijke materialen samen worden ingezameld.  

De Duitse branchevereniging van recyclebedrijven (bvse) verlangt van de Duitse regering dat zij 

duidelijke regels in de nieuwe afvalwetgeving opneemt
4
. Dit om de prioriteit van recycling van 

afval tegenover afvalverbranding onder R1 te garanderen. Volgens studies wordt in Duitsland 

52% van het plastic afval verbrand voor energiewinning, terwijl er maar 45% gerecycled wordt
5
.  

Dit kan onder meer door een verwerker te verplichten om bij het afwijken van de afvalhiërarchie 

aan te tonen dat deze vorm van afvalverbranding milieuhygiënisch de voorkeur verdient. 

 

Afvalfonds na 2012 

Op dit moment worden de inzamelvergoedingen aan gemeenten uit het Afvalfonds betaald. Dit 

fonds wordt gevoed met (een deel van) de opbrengsten die door het Rijk via de 

Verpakkingsbelasting worden geïnd. Het nieuwe kabinet heeft het voornemen om de 

rijksbijdrage aan het Afvalfonds te schrappen; ook is het twijfelachtig of de verpakkingsbelasting 

in zijn huidige vorm zal blijven voortbestaan.  

Deze ontwikkeling kan consequenties hebben voor (de hoogte van) de inzamelvergoedingen 

aan gemeenten en dus ook van invloed zijn op het niveau en de intensiteit van de gescheiden 

kunststofafvalinzameling.  

Gelet op de vele onduidelijkheden rond dit voornemen is in de kwantitatieve doorrekeningen van 

de scenario's geen rekening gehouden met de mogelijke consequenties hiervan. 

 

6.3 Trends van invloed op kwantiteit 
6.3.1 Motivatie bij de burger 

Uit diverse onderzoeken blijkt een grote bereidheid onder inwoners om bij te dragen aan de 

gescheiden inzameling. Door diverse gemeenten, die voor nascheiding hebben gekozen of daar 

voor opteren, wordt het argument van een verminderde bereidheid om thuis kunststofafval 

gescheiden te houden, nadrukkelijk wel genoemd. Deze vermeende "scheidingsmoeheid" is tot 

dusverre niet objectief, vanuit onderzoek, aangetoond. Feit is wel dat gemeenten de service 

(gebruiksgemak) bij de kunststofinzameling een belangrijk aspect vinden. Dit is zowel het geval 

bij gemeenten die voor bronscheiding als nascheiding hebben gekozen. Aan de 

bronscheidingskant wordt bijvoorbeeld nadrukkelijk ook nagedacht over verbeteringen in de 

inzameling die afval scheiden makkelijker en gebruiksvriendelijker moeten maken.  

 

                                                           

4
 Bron: Agentschap NL – Internationale ontwikkelingen, april 2010. 

5
 Bron: Afval Online - BVSE wil minder kunststofverbranding, 13 juli 2010. 
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6.3.2 Groeiend aanbod kunststof verpakkingen 

Het gebruik van kunststofverpakkingen zal naar verwachting verder toenemen. Daar zijn 

verschillende oorzaken voor te noemen, te weten: 

 de verwachte (bescheiden) economische groei de komende jaren (zie verwachtingen 

OESO; 

 de kleinere gezinssamenstelling, toename van eenpersoonshuishoudens, veranderende 

eetpatronen en de daarop afgestemde consumentenproducten in kleinere 

verpakkingseenheden; 

 de bijzondere/speciale verpakkingseigenschappen van kunststoffen in relatie tot de strenge 

eisen die er in de voedingsmiddelenindustrie aan verpakkingen worden gesteld. Meer dan 

de helft van alle kunststofverpakkingen is op dit moment al bedoeld voor het verpakken van 

voedsel. 

 

Of een toenemende populariteit van kunststofverpakkingen ook tot een grotere hoeveelheid 

verpakkingsafval gaat leiden is de vraag. Door verdere technologische ontwikkelingen en 

duurzaam productontwerp zullen verpakkingen dunner worden en het aandeel regranulaat in 

producten zal geleidelijk groeien (zie voorbeelden in tekstkader).  

 

Voorbeelden duurzaam productontwerp 

 Nampac Plastics, producent van HDPE-melkflessen, gebruikt tot 10% gerecycled HDPE in haar 

melkflessen. Daarmee wordt jaarlijks bijna 7.000 ton virgin materiaal uitgespaard. Bron: VMKimpakt. 

 De nieuwe PET-fles van schoonmaakmiddelenfabrikant Ajax is aanzienlijk lichter dan de oude fles (52 

gram nu, dat was 61 gram). Daarnaast bevat de fles een hoog percentage gerecycled materiaal.Bron: 

VMK impact 

 Coca-Cola heeft als bedrijfsdoelstelling om in 2012 25% van (grondstoffen voor) de flessen uit 

gerecycleerd materiaal te maken (Bron: AfvalOnline).  

 

Deze ontwikkelingen zullen een dempend effect hebben op de hoeveelheid virgin kunststoffen 

die in de verpakkingsindustrie wordt toegepast.  

Wat het netto-effect op de totale hoeveelheid kunststofverpakkingsafval zal zijn is moeilijk te 

voorspellen. In kwalitatieve zin zullen er wel veranderingen optreden (zie verderop). 

 

6.3.3 Verdere toename Diftar 

De afgelopen jaren is het aantal DIFTAR-gemeenten gestaag gestegen. Ruim een derde 

(36%) van de gemeenten brengt een afvalstoffenheffing in rekening die afhankelijk is 

van het afvalaanbod van een huishouden (diftar). In 2005 was dit percentage 30 procent. Als 

percentage van het aantal huishoudens is de stijging iets minder sterk, namelijk van 22 naar 26 

procent. 

 

DIFTAR-gemeenten worden in het algemeen gekenmerkt door betere afvalscheidingresultaten 

en lagere afvalbeheerkosten. Daarbij geldt dat Diftar vooral wordt toegepast in kleine, weinig tot 

niet-stedelijke gemeenten buiten de Randstad. In hoofdstuk 3 hebben we reeds gezien dat de 

inzamelrespons van kunststofafval in diftar-gemeenten circa 2 keer zo hoog ligt als het 

gemiddelde bij vergelijkbare niet diftar-gemeenten. 

Verwacht wordt dat het aantal diftar-gemeenten, weliswaar in een lager tempo, maar gestaag 

verder zal groeien. De huidige focus op kostenbesparingen (bezuinigingsrondes bij gemeenten) 

speelt hierbij een rol.  
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Op basis van de ontwikkeling de afgelopen jaren en gesprekken met inzamelaars en 

gemeenten verwachten wij dat het aandeel DIFTAR-gemeenten in 2015 circa 40% zal 

bedragen. Dat heeft een positieve invloed op de hoeveelheid ingezameld kunststofafval. 

 

6.3.4 Laagdrempelig inzamelsysteem bronscheiding 

Door de gescheiden inzameling van kunststofafval wordt er bij gemeenten en inzamelaars 

nagedacht over de toekomstige inzamelstructuur. Diverse bronscheidingsgemeenten 

overwegen in de toekomst over te stappen naar een systeem waarbij de hergebruikfracties 

laagdrempelig aan huis worden ingezameld.  

 

Op diverse plaatsen in het land vinden inmiddels ook pilots plaats met (voornamelijk) 

minicontainers voor kunststofafval. In een "maximaal bronscheidingsysteem" worden GFT, oud 

papier en kunststoffen (eventueel verbreed naar verpakkingsafval) met minicontainers 

ingezameld en moeten huishoudens het restafval naar ondergrondse verzamelcontainers 

brengen. De verwachting is dat dit de gescheiden inzamelresultaten verbeterd en dat dit de 

restafvalhoeveelheden verder minimaliseert. Mede doordat de invulling van het beleid na 2012 

nog niet vaststaat zullen gemeenten deze overstap voor 2012 niet massaal gaan maken. Als 

beleid en vergoedingen worden gecontinueerd mag verwacht mag worden dat een deel van de 

bronscheidingsgemeenten in 2015 deze stap wel zal hebben gezet.  

 

In sterk verstedelijkte buurten en gemeenten zal het maximale bronscheidingsmodel niet 

ingevoerd worden. Een extra inzamelmiddel voor kunststof verpakkingsafval past in de 

hoogbouw bijvoorbeeld niet en zou naar alle waarschijnlijkheid ook niet (kosten)effectief zijn. In 

sterk verstedelijkte gemeenten is nog een verdere doorontwikkeling mogelijk van de 

brengvoorzieningen.  

De dichtheid is nog niet overal optimaal. Zodra er duidelijkheid bestaat over het beleid en de 

financiering vanaf 2013 zal er meer geïnvesteerd gaan worden in meer (ondergrondse) 

brengvoorzieningen. Dat zal een positieve invloed hebben op het inzamelresultaat.  

 

Gemeenten als Rotterdam en Purmerend gaan hun inzamelstructuur niet (vergaand) aanpassen 

aan de gescheiden inzameling van kunststofafval. Deze gemeenten opteren voor nascheiding 

van kunststofafval uit het restafval.  

Invoering hiervan – los van de resultaten en potentieel van nascheidingsinstallaties - zal nog 

vele jaren vergen omdat deze gemeenten hun contracten (bijvoorbeeld Rotterdam) of installatie 

(Amsterdam AEB) niet zomaar kunnen ombouwen richting nascheiding.  

 

6.3.5 Natuurlijke groei gescheiden inzameling 

De gescheiden inzameling van kunststofafval is pas sinds medio 2009 echt op gang gekomen 

en nog niet uitontwikkeld. In hoofdstuk 3 hebben we gezien dat de inzamelresultaten in korte tijd 

behoorlijke sprongen vooruit hebben gemaakt. Het is de vraag hoe zich dit verder zal 

ontwikkelen. Keuzes in inzamelsystematiek (zie hierboven) zullen daar invloed op hebben, 

daarnaast is er ook sprake van een natuurlijke ontwikkeling in de resultaten van gescheiden 

inzameling. Uit de ervaringen bij oud papier, glas en GFT valt te leren dat er na circa 3 tot 5 jaar 

een stabiel resultaat wordt gehaald, in de jaren daaraan voorafgaand is een trend zichtbaar van 

snelle groei in het begin die langzamerhand afvlakt en dan langzaam doorgroeit tot een niveau 

van "volwassenheid", zie ook onderstaande figuur. 
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Figuur 6-1 

Verwacht wordt dat ook bij de gescheiden inzameling van kunststofafval deze ontwikkeling zich 

voor zal doen. Dit betekent dat er onder normale omstandigheden nog een "natuurlijke stijging" 

in het inzamelresultaat van kunststofafval zal volgen. Deze zal zich naar verwachting vooral na 

2012 voordoen (er vanuit gaande dat de gescheiden inzameling zal worden doorgezet); tot 2012 

zullen gemeenten, door de onzekerheid over na deze periode, waarschijnlijk geen grote 

inspanningen verrichten om via communicatie en stimulering het gebruik van het systeem te 

verbeteren. 

 

6.3.6 Uitbreiding en optimalisering nascheiding 

Attero en Omrin werken aan een verdere prestatieverbetering van de nascheiding. Via 

procesoptimalisaties kan het terugwinrendement van kunststoffen uit restafval omhoog.  

Attero en Omrin geven aan dat er verdere stijgingen in het terugwinrendement van de 

installaties in Oude Haske en Groningen mogelijk zijn (20 tot 30 kg per aansluiting).  

 

Attero investeert in een verdere uitbreiding van de nascheidingscapaciteit voor kunststoffen uit 

huishoudelijk restafval. Aan de bestaande scheidingsinstallatie te Wijster is recent een 

kunststofscheidingslijn toegevoegd. De uitbreiding omvat de installatie van twee extra 

filmgrabbers (bovenop de bestaande drie) en vier NIR-installaties op een scheidingslijn. Attero 

geeft aan dat deze lijn per 1 januari 2011 operationeel is en dat het bruto-terugwinrendement 

van deze installatie twee keer zo hoog kan komen te liggen als die van de VAGRON-installatie. 

In de bussinesscase voor de kunststofnascheiding te Wijster gaat Attero uit van een bruto 

terugwinning van meer dan 40 kg per aansluiting. In hoeverre dit in de praktijk ook gerealiseerd 

gaat worden moet worden afgewacht. Uit gesprekken met Attero blijkt dat Attero voor 2011 

uitgaat van een productie van 30 kton kunststofoutput uit de installaties van Groningen en 

Wijster. Op langere termijn wordt een verdere productiestijging verwacht, waarbij Attero ook 

overweegt de installatie te Moerdijk uit te breiden met kunststofnascheidingslijnen. Omrin heeft 

ook voornemens om de capaciteit van de kunststofnascheiding te verhogen. Of deze 

voornemens ook tot uitvoering worden gebracht is afhankelijk van afspraken over financiële 

vergoedingen en de verdere invulling van het beleid na 2012. 
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De tijd zal leren in hoeverre prestaties daadwerkelijk (zo fors) omhoog kunnen. Op 

technologisch vlak is in theorie veel mogelijk. Dit geldt vooral voor geheel nieuwe situaties 

waarin een compleet nieuwe scheidingsinstallatie ontworpen wordt. De huidige 

nascheidinginstallaties van Omrin en Attero kennen een andere achtergrond (scheiding van 

natte organische fractie en productie van RDF) en zijn oorspronkelijk niet uitgelegd op het 

nascheiden van kunststofafval. Vernieuwende, wezenlijk andere scheidingstechnieken, kunnen 

in bestaande installaties niet zomaar toegepast worden. Verbeteringen in bestaande installaties 

zullen – zeker de komende jaren - dus moeten worden gerealiseerd via procesoptimalisaties, 

waarmee doorgaans minder makkelijk grote sprongen voorwaarts kunnen worden gemaakt.  

 

Nieuwe grootschalige nascheidingsinstallaties voor verwerking van huishoudelijk restafval zijn 

niet gepland. Wel spelen er naast de uitbreidingsplannen van Attero initiatieven bij andere 

afvalbedrijven, maar concreet/hard zijn deze volgens bij ons beschikbare informatie niet. Alle 

uitbreidingen en plannen voor nieuwe installaties van de laatste jaren betreffen moderne AVI's 

met energieterugwinning. Dit geldt niet alleen voor de Nederlandse eindverwerkingsmarkt, maar 

nadrukkelijk ook voor de West-Europese markt waar de komende jaren tientallen AVI's 

bijgeplaatst worden
6
. AVI's blijven de komende jaren, mede door de lage tarieven, dominant in 

de eindverwerkingstructuur.  

 

6.4 Trends van invloed op kwaliteit 
6.4.1 Marktomstandigheden voor kunststofrecycling verbeteren 

De regranulaatmarkt is een wereldmarkt. De prijzen bewegen zich mee met die van vrigin 

grondstoffen waarvan de prijzen op hun beurt weer gekoppeld zijn aan die van de olieprijzen. 

Op langere termijn wordt door toenemende schaarste aan grondstoffen een opwaartse tendens 

in het prijsniveau verwacht. Verdere marktstimulerende factoren kunnen worden gevonden in: 

 Het via Nedvang beschikbaar komen van een constante stroom kunststofafval en nieuwe 

sorteercapaciteit in Nederland.  

Het betreft een installatie die qua techniek vergelijkbaar is met de modernste in Duitsland en 

een capaciteit kent van circa 25 kton per jaar. De ambitie van Nedvang is om zoveel 

mogelijk kunststofafval in Nederland te verwerken. 

 Het beschikbaar komen van verbeterde scheidingstechnieken en nieuwe technologie. 

Hierdoor krijgt hoogwaardig hergebruik van monostromen in nieuwe kunststofverpakkingen 

een stimulans (betere kwaliteit en hogere zuiverheid van gesorteerde stromen), daarnaast 

zal door toepassing van nieuwe procedés en technieken recycling van gemengde 

kunststoffen beter mogelijk worden.  

 Consolidatie en verticale integratie van bedrijven in de bewerkings- en opwerkingsketen, 

waardoor kosten kunnen worden beperkt en meer synergie wordt behaald. 

  

Deze factoren hebben in principe een positieve invloed op de omvang en kwaliteit van de 

recycling van kunststofverpakkingsafval. Of deze positieve trend zich in de praktijk ook 

daadwerkelijk zal voordoen is afhankelijk van de vraag naar regranulaat. Tot dusverre wordt er 

in de verpakkingsindustrie relatief weinig regranulaat toegepast, vooral ook door strenge 

voedselveiligheidseisen.  

                                                           

6
 Een marktstudie wijst op een toename in Europa met bijna 100 AVI's in een periode van 4 jaar tot 2012 met een totale 

jaarlijkse capaciteit van 13 Mton Frost & Sullivan, Waste incineration in Europe: great enthusiasm to invest, Bron: 

www.recyclingmagazin.de 
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Groei is mogelijk als kwaliteitsborging in hele keten op een hoger plan komt en kan worden 

gegarandeerd en door grote producenten wordt geaccepteerd. Dit zijn langdurige trajecten, 

waar ontwikkelingen in kleine stapjes gaan.  

De PET-recycling (bijv. toepassingen van PET-regranulaten in vleesschaaltjes en nieuwe 

drankverpakkingen) heeft hierbij een belangrijke voorbeeldfunctie. 
 

Kenmerken en knelpunten huidige kunststofrecyclingsector 

In een studie van Innovatie Zuid (september 2009) "Kunststofrecycling in Zuid Nederland" wordt de huidige 

kunststofrecyclingindustrie als volgt getypeerd: 

"De recyclingindustrie is sterk gefragmenteerd
7
, met veel kleine bedrijven die maar in een deel van de keten 

actief zijn (o.m. inzamelaars, sorteerders en handelaren). De markt is hierdoor niet transparant en de 

kunststofreststromen zijn versnipperd. Verder hebben handelsbedrijven een prijsopdrijvend effect, omdat zij 

concurreren om de beste reststromen. Tezamen leidt dit tot weinig synergie, veel logistiek en daarmee hoge 

kosten. Daarnaast wordt er weinig zelf geïnnoveerd waardoor veel van de gebruikte technologie in handen 

van de apparatenleveranciers is. Door de beperkingen in de mechanische scheidingstechnolgie en weinig 

eigen innovatie hebben bedrijven moeite voldoende waarde toe te voegen waarmee ze zich kunnen 

onderscheiden. Concurrentie vindt plaats op prijs".  

 

Verwacht wordt dat aanwezige knelpunten in de huidige sector onder invloed van hogere 

prijzen, betere marges, technologische ontwikkelingen en schaalvergroting geleidelijk 

weggenomen gaan worden. De grootste effecten hiervan worden waarschijnlijk pas na 2015 

zichtbaar. 

 

6.4.2 Samenstelling kunststofafval 

Foliefabrikanten produceren in toenemende mate meerlaagskunststoffen om aan de eis van 

"langer-vers" te kunnen voldoen. Deze trend zal zich verder doorzetten. Groei van de 

hoeveelheid meerlaagskunststoffen beïnvloedt de recyclingmogelijkheden, terugkeer in de 

verpakkingsketen zal niet mogelijk zijn.  

Om het materiaalhergebruik op peil te houden zullen voor de groeiende hoeveelheid 

mixkunststoffen verdere kwalitatief hoogwaardige recyclingopties moeten worden gevonden.  

 

Op langere termijn (na 2015) zal de biobased economy zijn invloed doen gelden en zullen naast 

fossiele plastics ook bioplastics hun intrede doen. De hoeveelheid composteerbaar 

kunststofafval zal daardoor toenemen. 

 

6.4.3 Materiaalhergebruik onder druk door lage 
verwerkingstarieven? 

De verwerkingstarieven voor brandbaar afval in AVI's zijn de laatste jaren fors gedaald naar 

rond de € 60 per ton
8
.  

 

 

                                                           
7
 Door de VMK wordt aangegeven dat de fragmentatie in de keten met name speelt bij sorteerders, bewerkers en 

handelaren. Bij de recyclingbedrijven – de producenten van regranulaat - heeft al een golf van schaalvergroting en 

consolidatie plaatsgevonden. 

8
 Resultaten van recente aanbestedingen in o.m. Zoetermeer, Den Haag en Utrechtse gemeenten (AVU). Bron: KplusV: 

2009 en 2010. 
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Ook op middellange termijn mogen door open grenzen (internationalisering), stijgende 

energieprijzen en ruim beschikbare verwerkingscapaciteit in Nederland en Duitsland, tarieven 

worden verwacht die aanzienlijk lager liggen dan de huidige gemiddelde verbrandingstarieven. 

Op de spotmarkt kunnen nog lagere tarieven aan de orde zijn.  

Bij lage verbrandingstarieven is er in de huidige markt geen financieel-economische prikkel om 

de gemengde kunststoffractie na sortering voor materiaalhergebruik aan te bieden. Rekening 

houdend met de extra sorteerinspanningen en het feit dat de recycling van deze mixstroom nu 

al boven de € 50 per ton kost is het al snel aantrekkelijk om voor deze stroom de energetische 

verwerkingsroute te kiezen. Blijvende contractuele sturing op materiaalhergebruik zal voor met 

name de mixstroom noodzakelijk zijn om de recyclingpercentages op niveau te houden. 

 

6.4.4 Kwaliteit nascheiding en sortering 

De prestaties van verschillende kunststofsorteerinstallaties lopen onderling uiteen. De door 

Nedvang gecontracteerde sorteerders voeren procesoptimaliosaties door en stellen hun 

installaties steeds beter af op het Nederlandse kunststofafval. Dit zal er toe leiden dat bij 

gelijkblijvende kwaliteit van ingaande stromen de uitgesorteerde hoeveelheid herbruikbare 

(mono)stromen zal toenemen. Door verdergaande sturing van Nedvang op hoge 

sorteerkwaliteit, de bouw van een moderne sorteerinstallatie in Rotterdam (naar verwachting in 

juni 2011 operationeel) en fine-tuning van sorteerinstallaties op de Nederlandse 

kunststofafvalstroom kunnen de sorteerprestaties verder omhoog. Hierbij zal het naar 

verwachting om (kleine) stappen in de ordegrootte van enkele procenten gaan. 

 

De kwaliteit van het kunststofafval, zoals dat bij de sorteerders wordt aangeleverd, heeft ook 

grote invloed op de uiteindelijke recyclingpercentages. De kwaliteit van deze inputstroom is op 

dit moment vooral een zorg- en aandachtspunt bij de nascheidingskunststoffen, met name die 

van één installatie. Attero en OMRIN geven beide aan te investeren in verdere 

procesverbetering en kwaliteitscontrole om de fractie stoorstoffen (zoals papier, luiers etc) en 

niet detecteerbare kunststoffen zo klein mogelijk te houden. Tot welke concrete resultaten dit zal 

leiden is op dit moment niet duidelijk.  

 

6.5 Samenvattende beschouwing 
6.5.1 Algemeen 

Om een beeld te krijgen van hoe de toekomstige prestaties zich kunnen ontwikkelen zijn de 

relevante trends en ontwikkelingen geanalyseerd op consequenties voor kwantiteit, kwaliteit en 

kosten van de kunststofverpakkingsafvalketen. Het beeld dat uit deze analyse opdoemt is dat er 

enerzijds positieve vooruitzichten zijn op verdere prestatieverbeteringen en er anderzijds de 

nodige onzekerheden zijn die een onderbouwde toekomstvoorspelling in de weg staan. 

Belangrijke constatering daarbij is dat toekomstige prestaties van zowel bron- als nascheiding 

sterk beïnvloed worden door hoe de kunststofafvalinzameling er na 2012 (afloop 

raamovereenkomst) uit gaat zien en hoe afspraken dan ingevuld gaan worden. Met name het 

vergoedingensysteem speelt hier een belangrijke rol, zonder vergoedingen zal er niet of 

nauwelijks geïnvesteerd worden in een intensivering van de gescheiden inzameling en 

uitbreiding van nascheidingcapaciteit. Zo'n scenario kan behoorlijke consequenties hebben op 

de hergebruikresultaten. 
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Op het moment dat er sprake blijft van een vergelijkbaar vergoedingensysteem voor gemeenten 

als nu het geval is en dat er door de bij de raamovereenkomst betrokken partijen voor langere 

tijd continuïteit wordt geboden, dan lijkt er sprake van een behoorlijk verbeterpotentieel in de 

inzamel- en hergebruikresultaten. Hierna wordt een samenvattende toekomstbeschouwing 

gegeven op de 3K's: kwantiteit, kwaliteit en kosten. Hier mag – gelet op de onzekerheden - niet 

meer dan indicatieve waarde aan toe worden gekend. Na invulling van de afspraken voor na 

2012 en meer praktijkgegevens en ervaringen met bron- en met name nascheiding – over 

langere periode - kan een meer onderbouwde toekomstinschatting worden gemaakt. 

 

6.5.2 Kwantiteit 

Vanuit de huidige situatie geredeneerd is er sprake van een aanzienlijk verbeterpotentieel, 

zowel bij bron- als nascheiding: 

 Er zit nog veel kunststofverpakkingsmateriaal in het restafval. Bij bronscheiding doet een 

aanzienlijk deel van de huishoudens nog niet mee aan de gescheiden inzameling, de 

participatiegraad kan hier nog fors omhoog. Bij de nascheidingsinstallaties wordt een groot 

deel van de kunststoffen nog niet teruggewonnen, hier valt technisch ook nog winst te 

behalen. 

 Door gewenning mag er normaal gesproken nog een verdere groei in de inzamelresultaten 

bij bronscheiding worden verwacht. Zo'n natuurlijke groeicurve heeft zich eerder ook bij 

andere stromen als oudpapier, glas en GFT voorgedaan. Een verdere stijging van de 

inzamelresultaten wordt verwacht doordat het aantal Diftar-gemeenten nog (licht) zal 

toenemen en verschillende gemeenten het bronscheiden makkelijker en aantrekkelijker 

willen maken (inzameling m.b.v. een aparte minicontainer of via ondergrondse containers in 

een hogere dichtheid). De mate waarin gemeenten in dit soort systemen gaan investeren is 

sterk afhankelijk van hoe de afspraken en vergoedingen er na 2012 uit gaan zien. 

 Attero en OMRIN werken aan een verdere prestatieverbetering van de nascheiding. Volgens 

beide bedrijven kan via procesoptimalisaties het terugwinrendement van de 

nascheidingsinstallaties nog aanzienlijk omhoog. Of voorspellingen van boven de 20 tot 30 

kg per aansluiting werkelijkheid worden staat niet vast en zal moeten worden afgewacht. De 

vraag is of dergelijke prestatieverbeteringen via optimalisering en modificatie van/op 

bestaande installaties haalbaar zijn. 

 De nascheidingscapaciteit wordt uitgebreid. Aan de bestaande scheidingsinstallatie van 

Attero te Wijster is op een lijn recent een kunststofscheidingslijn toegevoegd. Attero 

verwacht dat deze lijn een twee keer zo hoog terugwinrendement haalt als de installatie in 

Groningen. Of dat inderdaad ook zo is en of en in hoeverre deze kunststoffen ook hun weg 

naar het hergebruikcircuit gaan vinden zal de praktijk moeten uitwijzen, het is nu nog te 

vroeg om daar een objectieve uitspraak over te kunnen doen. Afhankelijk van afspraken 

over vergoedingen overweegt Attero in de verdere toekomst ook nog verdere 

capaciteitsuitbreidingen (op de twee andere lijnen in Wijster en de installatie te Moerdijk). Of 

deze voornemens ook daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden is op dit moment onzeker.  

 

Verder verwachten wij dat (het overgrote deel van de) bronscheidingsgemeenten de komende 

jaren ook met bronscheiding doorgaan. Dit uitgangspunt is gestoeld op het feit dat veel 

bronscheidingsgemeenten hechten aan bronscheiding in het algemeen en dat een grote groep 

gebonden is aan een verwerkingscontract met een AVI of verbonden is in een deelneming; 

kortom een constellatie waarin de verwerkingstechniek van het restafval en het bijhorend 

verwerkingstarief langjarig vastligt. De overstapmogelijkheden van bron- op nascheiding, of 

omgekeerd, worden hierdoor in de praktijk sterk beïnvloed. 
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6.5.3 Kwaliteit 

Ten aanzien van de kwaliteit van de kunststofstromen en kwaliteit van het hergebruik zien we 

de volgende trends: 

 Door verdergaande sturing van Nedvang op hoge sorteerkwaliteit, de bouw van een 

moderne sorteerinstallatie in Rotterdam en fine-tuning van sorteerinstallaties op de 

Nederlandse kunststofafvalstroom kunnen de sorteerprestaties en zuiverheid van 

kunststoffracties verder omhoog. Hierbij gaat het naar verwachting om stappen in de 

ordegrootte van procenten. Om deze kwaliteitsstappen te kunnen halen is een belangrijke 

voorwaarde dat de kwaliteit van de (brongescheiden) kunststofinput op minimaal hetzelfde 

niveau blijft. Daar zal in de communicatie en voorlichting de nodige aandacht aan moeten 

worden besteed.  

 De marktomstandigheden voor kunststofrecycling verbeteren (constante stroom 

kunststofafval die op de markt verschijnt, toepassing van betere scheidingstechnieken en 

nieuwe technologie en schaalvergroting in de recyclingindustrie, stijgende grondstofprijzen). 

Dit heeft een positief effect op de omvang en kwaliteit van de recycling van kunststofafval. 

 De omvang van de kunststofmixstroom zal de komende jaren stijgen, verdere sturing op 

materiaalhergebruik (door Nedvang en door Attero) naar recyclers zal nodig zijn om hoge 

hergebruikpercentages te kunnen borgen. Als deze sturing achterwege blijft zal een groot 

deel van de kunststofmix een andere verwerkingsroute volgen en zakt het 

hergebruikpercentage onder de 50%. 

 Attero en Omrin geven beide aan te zullen investeren in verdere procesverbetering en 

kwaliteitscontrole om de fractie stoorstoffen (zoals papier, luiers etc.) en niet detecteerbare 

kunststoffen zo klein mogelijk te houden. Tot welke concrete resultaten dit zal leiden is op dit 

moment nog niet duidelijk. 

 

6.5.4 Kosten 

De volgende factoren zullen een belangrijke rol gaan spelen in hoe de ketenkosten zich de 

komende jaren zullen ontwikkelen: 

 Beheersing van de keten. De verdere aandacht voor kwaliteitszorg in de hele keten en een 

betere procesbeheersing zullen naar verwachting een drukkend effect hebben op de 

ketenkosten.  

 Volume-effect. Door een hogere inzamelrespons en (mogelijke) stijging van het 

nascheidingsrendement nemen de ingezamelde of teruggewonnen tonnen toe en dit zal de 

kosten per ton drukken. 

 Opbrengsten. Op langere termijn worden door stijgende olieprijzen stijgingen verwacht in de 

prijzen van recyclaten.  

 Investeringskosten. Door investeringen in ondergrondse brengvoorzieningen en nieuwe 

inzamelmiddelen (minicontainers) zullen de inzamelkosten bij bronscheiding stijgen. 

Onduidelijk is nog in welke mate er geïnvesteerd zal gaan worden en in hoeverre deze 

kosten terugverdiend gaan worden door hogere inzamelresponsen. De procesoptimalisaties 

bij nascheidingsinstallaties vergen ook investeringen; welke kosten hier precies mee zijn 

gemoeid en in hoeverre deze terugverdiend worden via een hoger terugwinrendement is in 

het kader van dit onderzoek niet duidelijk geworden. 

 

In algemene zin wordt op basis van bovenstaande factoren eerder een dalende dan een 

stijgende trend in de ketenkosten (per ton) verwacht. Onderliggende aanname hierbij is wel dat 

er sprake blijft van een vergelijkbaar vergoedingensysteem als waar nu sprake van is.  
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Zoals in het begin van deze beschouwende paragraaf al is aangegeven bestaat hierover nog 

geen duidelijkheid. Daar komt bij dat de systeemprestaties van met name de nascheiding nog 

maar over een korte periode gemeten zijn. Het doen van toekomstvoorspellingen achten wij 

vanuit deze situatie niet verantwoord. Zoals in de aanbevelingen is aangegeven kan in 2012 

naar verwachting een robuustere systeemvergelijking en meer gefundeerde toekomstinschatting 

worden gemaakt. 
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7 Gesprekspartners 

In het kader van het onderzoek hebben onder andere gesprekken plaats gevonden met experts 

binnen de volgende organisaties: 

 ASL 

 Becofa 

 Gemeente Gulpen-Wittem 

 HTP Ingenieurgesellschaft (Duitsland) 

 KPMG 

 Morssinckhof plastics 

 Plastinum Polymer Technologies 

 Recycling Avenue 

 Recycling Netwerk 

 Universiteit Utrecht / Copernicus Instituut 

 VMK 

 Wageningen UR 

 

Medio 2010 heeft een workshop plaatsgevonden ('Evaluatie inzameling kunststof 

verpakkingsafval') met experts uit verschillende (inzamel-)organisaties en gemeenten: 

 Afvalcombinatie De Vallei 

 Agentschap NL 

 AVRI 

 MARN 

 Nedvang 

 Netwerk / HVC 

 NVRD 

 RMN 

 ROVA 

 Saver 

 SITA 

 Van Gansewinkel 

 

De volgende installaties zijn bezocht: 

 Attero (nascheidingsinstallatie Groningen) 

 Omrin (nascheidingsinstallatie OudeHaske) 

 Tönsmeier (sorteerinstallatie Porta Westfalica – Duitsland) 

 Kreislaufwirtschaft Maurer & Wissing  (sorteerinstallatie Kempen – Duitsland) 

 

Aanvullend hebben telefonisch gesprekken plaatsgevonden met verschillende verwerkende 

(recyclerende) partijen in de kunststofketen. 
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8 Begeleidingscommissie 

Voor de begeleiding en afstemming van het onderzoek is een begeleidingscommissie 

vastgesteld. De taak van deze commissie was het geven van feedback en adviezen over het 

onderzoeksproces en het bespreken van de ervaringen. 

 

Samenstelling begeleidingscommissie: 

De heer J. Warners 

Stichting Nedvang 

 

De heer J. van der Meulen 

Stichting Nedvang 

 
Mevrouw M. de Jonge 

VNG 

 

De heer M. van Nieuwenhoven 

Agentschap NL 

 

 

Onderzoek: 

De heer H. Mogezomp (projectleider KplusV) 

KplusV 

 

De heer A. Bakker 

KplusV 

 

De heer R. Nas 

KplusV 

 


