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Gemeenten spelen in op dalende
vergoedingen kunststof

twee werksessies: de verschillen in kosten tussen de deelnemende gemeenten
zijn soms zeer groot, terwijl beleid en inzameling op het eerste gezicht vrijwel ge-

Dat de vergoedingen voor huishoudelijk

‘Welke invloed heeft een tariefsysteem of

lijk zijn. De oorzaken hiervan zijn zeer di-

kunststof verpakkingsafval dalen, is bij

omgekeerd inzamelen?’ ‘Welke invloed

vers en dat toont aan dat op hoofdlijnen

de meeste gemeenten bekend. Hoe hier

kan ik uitoefenen met contractmanage-

prestaties vergelijken niet altijd nuttig is,

goed op in te spelen, minder. Voor ge-

ment en aanbestedingen?’ Door de aan-

maar verdieping en maatwerk nodig is.

meenten die meer zicht en grip willen op

wezigheid van uiteenlopende gemeenten

Daarnaast was te zien dat ook gemeenten

de eigen kosten, prestaties en verbeter-

kon het vraagstuk vanuit verschillende

met verschillende lastige weerstanden,

kansen organiseert het Learning Center

invalshoeken worden bekeken. Deelne-

zoals een weerbarstige politieke werke-

Kunststof Verpakkingsafval (LCKVA) werk-

mer Wil Welvaarts van gemeente Etten-

lijkheid of een gebrek aan beleidscapaci-

sessies op het gebied van kostenoptima-

Leur: “Ik heb het als erg positief ervaren.

teit, een aantal opties konden identifice-

lisatie. Inmiddels zijn twee sessies achter

Goed initiatief van het Learning Center

ren om concreet mee aan de slag te gaan.

de rug. Door vergelijking van feiten en

om met verschillende gemeenten elkaars

Verder waren deelnemers verrast over

cijfers, praktijkvoorbeelden en een aantal

systemen te vergelijken en van elkaar te

de invloed die contractmanagement kan

rekenoefeningen, kregen alle deelnemers

leren. Door de jaren heen is de regierol

hebben op de kosten: anders dan vooraf

inzicht in de knelpunten. Ook waren zij in

van gemeenten op het gebied van kunst-

werd gedacht liggen er nog flinke kansen

staat om de ‘quick wins’ en kansen op de

stof steeds complexer geworden. Ik vond

om te sturen op kostenoptimalisatie in

langere termijn voor de eigen gemeente

het erg waardevol om te zien hoe ande-

contracten van inzameling en sortering.

te identificeren. Daarnaast werd stilge-

ren hiermee omgaan. Nuttig om concrete

staan bij de kansen en bedreigingen van

aanknopingspunten te vinden om het ei-

Het Learning Center organiseert dit jaar

ontwikkelingen waar gemeenten minder

gen inzamelsysteem te verbeteren.”

nog een aantal werksessies kostenopti-

direct invloed op hebben. Tijdens de ses-

malisatie. Aanmelden kan op

sie kwamen diverse vragen aan bod: ‘Wat

Nog veel winst mogelijk

is efficiënter: een breng- of haalsysteem?’

Een aantal interessante conclusies na

www.lckva.nl (deelname gratis).
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2016 - D&B i.o.v. Rijkswaterstaat
•Deskstudie Afvalpreventie,

zijn de volgende nieuwe documenten te

Het stimuleren van consumenten om

vinden:

minder afval te produceren

• Intergemeentelijke samenwerking
bij ontwikkeling en uitvoering van

2016 - Milieu Centraal
•Infographic Vergoeding voor de

afvalbeleid

vermarkting van de kunststofstromen

2016 - NVRD / VANG HHA

2016 - Learning Center Kunststof

• Stappenplan afvalscheidingsgedrag in
huis en in de buitenruimte
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Verpakkingsafval

•De (on)mogelijkheden van reparatie
2016 - Natuur & Milieu en Stichting
Repair Café
•Handreiking Samenwerken met scholen
rondom zwerfafval en afvalscheiding
2016 - Public result i.o.v. Rijkswaterstaat
en Gemeente Schoon
• Handhaven op afvalscheiden in Tilburg
2015 - Gemeente Tilburg, afdeling BAT

