Het kunststof !! afvalbeleid van de gemeente Rotterdam
Kunststoffen worden in de wereld en dus ook in Nederland op grote schaal gebruikt.
In verpakkingsmaterialen, in de bouw, in auto’s en in de landbouw.
Jaarlijks levert dat in grote hoeveelheden KUNSTSTOFAFVAL op.
In Nederland was dat in 2013 1,2 miljoen ton afval.
Een heel groot deel, ca. 45%, bevindt zich in het huishoudelijk afval, dat u en ik dagelijks
in de afvalbak werpen. Denk aan folies, boterkuipjes, vleeswarenschaaltjes, speelgoed,
flessen en flacons.
In Rotterdam hebben we sinds vorige maand “bij de bron” scheiding in kunststofafval en
overige afvalstoffen. Hadden we eerst nog gescheiden afval voor papier en karton, textiel
en glas en GFT, nu is dat alleen nog maar papier en karton, textiel en glas.
En sinds kort zijn daar nu de kunststofafvalcontainers bijgekomen, die op 128 locaties in
Rotterdam geplaatst zijn. (En is er weer een proef gaande in Nesselande met GFT)
En… in de milieuparken wordt heel veel afval gescheiden van elkaar: behalve
kunststofafval (wel kunststofmeubelen).
Terug naar het kunststofafval:
Gemeenten in Nederland zijn sinds 1 januari 2010 verplicht om kunststofverpakkingen te
scheiden van het restafval. Dat kan bij de bron: bij u thuis, of in afval-sorteerbedrijven of
bij de afvalverbrandingplaatsen.
Het plastic wordt gesorteerd in zes verschillende soorten: onder meer PET en PVC. Twee
procent blijft over waar ze niets mee kunnen doen. De andere soorten worden verwerkt
in speciale fabrieken die hun eigen soort kunnen verwerken tot laagwaardige producten
zoals bermplaatjes en hoogwaardige producten zoals fleecetruien en zelfs speelgoed.
In de gemeente Rotterdam vindt sinds kort nu ook de inzameling van
kunststofverpakkingsmateriaal plaats. Ook was het al mogelijk om harde kunststoffen
zoals oud tuinmeubilair en andere kunststofgoederen die aangemerkt kunnen worden als
huisraad, in te leveren bij milieuparken.
De scheiding van kunststofafval vindt dus nu eindelijk bij de bron plaats.
Maar……… de heeft Roteb berekend:
Als elk huishouden op de goede manier het afval scheidt bij de bron, dus geen GFT meer
in de verkeerde container of zak, geen glas meer bij het restafval etc. dan zou dat een
besparing van € 50,- per huishouden kunnen opleveren.
Helaas zijn we nog lang niet zover. Met het huidige aanleverpatroon komen we niet
verder dan ca. € 12,50 per huishouden per jaar.
Als ook GFT en kunststofafval in de toekomst bij de bron gescheiden kunnen worden
aangeleverd, levert dat nog eens een extra besparing op. Met name op
verbrandingskosten valt er nog veel te besparen.
In 2013 betaalde de Rotterdamse burger € 340,- per jaar aan afvalheffingskosten.
Met de genoemde besparingen zou dit teruggebracht kunnen worden naar ca. € 320,- per
jaar.

Maar wat zien we tot onze verbazing, de ASH (Afvalstoffenheffing) is alleen nog maar
gestegen.
Hieronder de cijfers over de afgelopen jaren:
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259,263,315,340,372,-

stijging van 2 %
stijging van 19 %
stijging van 8 %
stijging van 10 %

In vijf jaar tijd: 44% !!!
De Rotterdammer wordt , met al zijn inspanningen, gescheiden aanleveren, thuis aparte
dozen/zakken voor papier en glas en straks GFT en kunststofafval NIET beloond voor alle
moeite. Het ziet er zelfs naar uit dat we in 2015 weer meer gaan betalen.
Hoe komt dat nu
Het college heeft de afgelopen jaren een beleid gevoerd dat de verwerking van afval
kostendekkend moet maken. En daarmee impliciet ook de kwijtscheldingskosten betaald
worden door de Rotterdammers die dit wel kunnen betalen.
Dus stegen de kosten voor de burger.
Maar het is verstandiger een tweesporenbeleid te voeren:
1) Zorg ervoor dat de burgers “duurzamer” met hun afval omgaan.
2) Beloon dat gedrag met een (aanzienlijke) vermindering van de afvalstoffenheffing.
Nu vindt het tegenovergestelde plaats. De burger wordt gevraagd steeds meer en
bewuster afval aan de bron te scheiden en wordt daarvoor gestraft door steeds meer ASH
te betalen.

Beste bestuurders, neem uw opdracht voor de komende vier jaar serieus en zorg
ervoor dat u beleid gaat voeren op grond van het gegeven dat:
1) Afval scheiden aan de bron bij iedere Rotterdammer voor 100% tussen de oren
komt.
2) Beloon het gedrag van gescheiden aanleveren van afval met ieder jaar een
verlaging van de afvalstoffenheffing per gezin en per eenheid per jaar. 10%
jaarlijks?
Een fantastische maar reële uitdaging en opdracht voor 2014.
Het nieuwe college kan hiermee na maart 2014 direct aan de slag.
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