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SAMENVATTIN:;

In dit rapport wordt een actualisering gegeven van de jaarlijks
vrijkanende hoeveelheid bouw- en sloopafval in Noord-Brabant.
De actualisering werd uitgevoerd door een vergelijking van de
jaarlijks vrijkomende hoeveelheid bouw- en sloopafval in NoordBrabant volgens eerdere ei j fers uit 1984 ( 1 ) met een aantal andere provincies, door toepassing van een berekeningsmethode analoog aan methcdes toegepast door de provincie Zuid-Holland en
Openbaar Lichaam Rijnmond, en door een inventarisatie van de
totale hoeveelheid gestort en gebrOken bouw- en sloopafval in de
provincie Noord-Brabant.
De jaarlijks vrijkomende hoeveelheid bouw- en sloopafval in
Noord-Brabant wordt op grond van deze resultaten ingeschat op 1,1
miljoen ton per jaar inclusief zand/grand en restanten.
Prognoses c:rntrent de verwachte hoeveelheid vrijkOI'l'end rouw- en
sloopafval in de kamende jaren zijn moeilijk te geven. Over het
algemeen wordt aangenomen dat de jaarlijks vrijkOI'l'ende hoeveelheid licht zal toenemen.
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HOOFDSTUK 1. Inleiding
Vanaf l oktober 1979 is de afvalstoffenwet gefaseerd in werking
getreden. Deze wet beoogt de belasting van het rrûlieu door afvalstoffen te beperken door enerzijds een doelmatige en milieuhygiênisch verantwoorde wijze van verwijdering van afvalstoffen, en
anderzijds het beperken van het ontstaan van afvalstoffen o.a.
via het bevorderen van het hergebruik en het bevorderen van maatregelen ter voorkoming van het ontstaan van afvalstoffen.
De afvalstoffenwet kent een gedecentraliseerde opzet, waarbij een
plannende en coördinerende taak voor de provincies is weggelegd
en een uitvoerende taak met verorderrle bevoegdheid voor de gemeenten.
Als gevolg van deze wet is iedere provincie verplicht een provinciaal afvalstoffenplan (P.A.P.) op te stellen.
Voor wat betreft het onderdeel ~ en sloopafval nadert in de
provincie Noord-Brabant de voltoo!ng van dit plan voor de tweede
planperiode (1987-1992).
De belangrijkste beleidsuitgangspunten in het plan zijn:
AfstemrrUng van de brekercapaciteit op de totale hoeveelheid
rouw- en sloopafval die in Noord-Brabant vrijkomt.
Gelijkmatige spreiding van de brekercapaciteit over de provincie.
Voor de uitvoering van dit beleid is het van groot belang cm over
betrouwbare cijfers te beschikken omtrent de jaarlijks vrijkomende hoeveelheid bouw- en sloopafval (BSA) in de provincie.
De meest recente cijfers met betrekking tot vrijkamende hoeveelheden BSA in Noord-Brabant dateren uit 1984.
In het Waste 1\'.~anagement rapport "De vrijkOJ"'Ende hoeveelheden
bouw- en sloopafval in de provincie Noord-Brabant en de mogelijkheden tot hergebruik" ( 1 ) , worden deze ei j fers vermeld.
Volgens de onderzoekers kant er jaarlijks in Noord-Brabant circa
580.000 ton BSA vrij, exclusief zand en grond en exclusief BSA
afkanstig van renovatie uit de utili te i tssector (kantoren, fabriekspanden, scholen etc.). Op basis van OP3aven van enkele
Brabantse gemeenten, en een berekeningsmethode, wordt het utiliteitsrenovatieafval geschat op ca. 51.000 ton. De hoeveelheid
zand/grond zou volgens literatuurgegevens ca. 22% bedragen. De
totale hoeveelheid BSA voor Noord-Brabant (1984) komt daarmee op
ca. 800.000 ton.
Bij de provincie Noord-Brabant zijn echter signalen uit de regio's binnengekomen dat er op dit ogenblik beduidend meer BSA vrijkant, dan de 1984-cijfers die in het voorn:::>el1'rle rapp::>rt worden
verrreld.
De provincie heeft daaran het "Waste Management Prograrnrra" (KU
Brabant/TU Eindhoven), de opdracht gegeven tot een actualisering
van de totaalprognose inzake de in Noord-Brabant vrijkanende
hoeveelheid BSA met betrekking tot de woningsector, de utiliteitssector, de wegensector en de produktiesector. Verder diende
deze totaalprognose uitgesplitst te worden naar de vrijkanende
hoeveelheid BSA per samenwerkingsgebied.
5

Dit rapport beschrijft de resultaten van deze actualisering. In
hoofdstuk 2 wordt de gevolgde methode beschreven, in hoofdstuk 3
worden de resultaten van de actualisering gepresenteerd, terwijl
het rapport wordt besloten met hoofdstuk 4 waarin de conclusies
staan vermeld.
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HOOFDS'IUK 2. Methcrle van Onderzoek
In principe zijn er twee benaderingswijzen mogelijk om inzicht te
verkrijgen in de totale hoeveelheid BSA die jaarlijks in de provincie vrijkomt.
1.
Men kan alle bestaande "puinprcductiebronnen" nalopen en
deze hoeveelheden sC>I11'Tleren.
2.
Men kan inventariseren hoeveel BSA er jaarlijks verwerkt
wordt door midlel van brekers, stortplaatsen of arrlerszins.
In de inventarisatie van 1984 is gekozen voor de le methcrle. De
hoeveelheid BSA. afkomstig uit de woningsector werd berekend met
CBS gegevens (hoeveelheid nieuwbouw/sloop/renovatie) en gegevens
antrent de vrijkomende hoeveelheid BSA bij deze activiteiten,
afkanstig van het Bouwcentrum in Rot terdam ( 2) • Voor infonnatie
antrent de vrijkomende hoeveelheid BSA in de utiliteitssector, de
wegensector, en de productiesector enquêteerde men de Brabantse
gemeenten, de provincie, het rijk en de afzonderlijke bedrijven
uit de productiesector.
Bij deze laatste drie sectoren deed zich het probleem voor dat
een aantal van de benaderde instanties vrijwel geen gegevens kon
verstrekken antrent de jaarlijks vrijkanende hoeveelheid BSA in
de betreffende sector. De vrijkomende hoeveelheid BSA in gemeenten waarover geen infonnatie kon worden verkregen werd daaran
berekend met behulp van ophogingsfactoren.

Bij de in dit rapp::>rt beschreven actualisering is gekozen voor

een enigszins andere benadering. Enerzijds omdat de korte tijdsduur van het onderzoek eenzelfde grondige brongerichte aanpak
niet toelaat, anderzijds omdat het vermoeden bestaat dat de instanties die in 1984 geen gegevens konden verstrekken dat nog
steeds niet kunnen.
Er werd gekozen voor de volgende aanpak:
1.
Inventarisatie van de vrijkanende hoeveelheid BSA in een
aantal andere provincies. Berekening van deze hoeveelheden
per inwoner en voor zover mogelijk naar ontstaanssector.
2.
Vergelijking van het aantal gebouwde, gerenoveerde en gesloopte woningen in de periode 1980 t/m 1983 en 1984 t/m
1986.
Herberekening van de hoeveelheid BSA afkanstig uit de woningsector voor 1986 en opschaling naar de totale hoeveelheid BSA m.b.v. verdeelsleutels.
3.
Inventarisatie van de in 1985 en 1986 gestorte en door
puinbrekers verwerkte J:oeveelheid BSA in Noord-Brabant.
De hierboven genoenrle activiteiten hadden het volgende doel:
ad.l Door de hoeveelheid BSA in andere provincies te inventariseren kan bekeken worden of de 1984-cijfers in belangrijke
mate afwijken van andere provincies. Uit deze vergelijking
kan een indicatie ontstaan over de mate van de afwijking.
ad.2 De enige gegevens die direct voorhanden zijn zijn gegevens
betreffende de woningsector. Een vergelijking van de perioden 1980 t/m 1983 en 1984 t/m 1986 laat eventuele toe- of
afnames in de hoeveelheid BSA direct zien. Herberekening van
de hoeveelheid vrijkamend BSA m.b.v. verdeelsleutels, zoals
7

b.v. gebruikt door andere provincies, geeft een meer volledige benadering dan een 'berekening uitgaarrle van enquêtes
met onvolledige gegevens.
ad.3 De in totaal gestorte en gebroken hoeveelheid BSA rroet
ongeveer gelijk zijn aan de totaal ontstane hoeveelheid B~.
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HOOFDS'IUK 3 • Resultaten
3.1

Vrijkamende hoeveelheid BSA in een aantal andere provincies.
In het eerder genoemde WMP-rapport (1) wordt geschat dat er
in Noord-Brabant jaarlijks zo'n 800.000 ton BSA vrijkont,
inclusief zand/grond. Dit is per jaar 397 kg/inwoner.
Ter vergelijking werd bij een aantal andere provincies de
jaarlijks vrijkomende hoeveelheid BSA opgevraagd.
OVer het algemeen konden de benaderde provincies geen nauwkeurige opgave van de jaarlijks geproduceerde hoeveelheid
BSA verstrekken, door geen of slechts gebrekkige registratie. De verstrekte gegevens zijn gebaseerd op berekening van
de vrijkanerrle hoeveelheid BSA uit de woningsector. De hoeveelheid BSA afkomstig uit de utiliteitssector werd berekend
door middel van een verdeelsleutel BSA woningbouw/BSA utiliteitssector = 40/60 tot 60/40. Deze 40/60 sleutel is
afkomstig uit een studie van het SVA uit 1979 (10).
Het vrijkomende BSA afkomstig uit de grond-, weg- en waterbouwsector, werd in de meeste provincies geschat uit gegevens van de provinciale planologische dienst en al dan niet
in combinatie met verdeelsleutels berekend.
In sorrnUge provincies werd de totale hoeveelheid vrijkomend
BSA berekend uit een inventarisatie van de totale hoeveelheid gestorte en door puinbrekers verwerkte hoeveelheid BSA.
Verder werkten s~ge provincies met gegevens verkregen uit
enquêtes cnder gemeenten waarna deze rreestal onvolledige
gegevens werden opgeschaald voor de gehele provincie.
Bovenstaande beknopte weergave laat zien dat er sprake is
van een veelvoud aan gehanteerde berekeningsmethc:rlen. Niet
verwonderlijk is dan ook dat alle provincies vermeldden dat
de cijfers vermoedelijk slechts een benadering van de re~le
situatie inhielden.
In tabel 1 wordt de totale hoeveelheid vrijkanend BSA per
benaderde provincie gegeven, alsmede de hoeveelheid ESA/inwoner/ jaar, het jaar waarvoor de opgave geldt, en de berekeningsmethc:rle waarmee men de totale hoeveelheid bepaald
heeft. De hoeveelheden zijn stee:ls inclusief zand/grcnd.
De verschillen in vrijkorrende hoeveelheid ESA/inwoner/jaar
van de benaderde provincies zijn opvallend. In Zuid-Holland
en Rijnmond ~ per inwoner per jaar de grootste hoeveelheid BSA vrij, terwijl in Friesland, Limburg en Gelderland
de geringste hoeveelheden vrijkomen.
Van de meeste provincies, voorkanerrl in tabe 1 1, waren geen
gedetailleerde beschrijvingen antrent de herkomst van de
cijfers voorhanden. De berekeningsmetheden toegepast door
Zuid-Holland en Rijnmond worden echter uitvoerig beschreven
in de provinciale afvalstoffenplannen (3), (4). Deze berekeningsmethc:rlen vertc:x:xrlen een goede opbouw terwijl de aannames waarop zij gebaseerd zijn duidelijk werden uitgelegd.
Dit was aanleiding voor een nadere vergelijking tussen de
berekeningsmethode voor Noord-Brabant (1984-cijfers), en die
van Zuid-Holland en Rijnmond.
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Tabel 1: Vrijkamende hoeveelheid BSA in een aantal provincies (incl. zand/grond).

Z-Holland*
Rijrunend
N-Holland
Friesland
Utrecht
Limburg
Gelderland
N-Brabant

*

**

BSA(xlOOO
t/jaar)

kg.BSA
inw./j

1.340
1.070
1.300
200
445
350
590
800

650
975
562
335
475
322
338
397

jaar

methcrle**li t.

gem. '79-'82
'79-'81
11

'84

'86
'86
Prognose '87
'84
'84

1,2
l
2
2
l
2
1,3
1,3

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
( l)

excl. Rijmrond
methode l: berekening op basis van CBS-cijfers,
landelijke gemiddelden,verdeelsleutels etc.
methode 2: inventarisatie van het aanbod bij brekers en
stortplaatsen
methode 3: enquêtering onder gemeenten e.d. (branbena
dering).

3.1.1.

Vergelijking vrijkamerrle hoeveelheid BSA uit de
-...cningsector voor Noord-Brabant, Zuid-Holland en
Rijmrond.
Voor Zuid-Holland en Rijmrond zijn de berekeningsmetheden beschreven in de provinciale afvalstof
fenplannen ( 3) , ( 4) . Voor Noord-Brabant wordt
steeds
gerefereerd aan het WMP-rapport ( 1) • In
Tabel 2 worden de uitgangspunten weergegeven welke
door de betreffende provincies zijn gehanteerd bij
de berekening van de hoeveelheid BSA uit de woningsector. Deze sector wordt daarbij steeds verdeeld in nieuwbouw, renovatie en sloop.
Tabel 2:

Overzicht berekeningsfactoren van de
-...cningsector.

activiteit

Noord-Brabant*
m3

nieuwl::ouw
renovatie
sloop***

*

**

***

Zuid-Holland**
ton

m3

6,33
16,94
70,05

15
37,5
156,5

exclusief zand/grond
inclusief zand/grond, restanten
inclusief "bergingen"
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12
31
130

In principe zijn de bovenstaande berekeningsfactoren alle afkomstig uit dezelfde literatuurbron,
het rapfOrt van het Bouwcentrum uit 1979 ( 2) .
Er ootstaat een verschil van ruim een factor 2
tussen Noord-Brabant en Zuid-Holland/Rijnrrond,
omdat de cijfers voor Noord-Brabant exclusief
zand/grond zijn terwijl de cijfers voor Zuid-Holland en Rijnmond daarentegen inclusief zand/grand
en een belangrijke groep restanten (emballage
etc.) zijn.
Rijnrrond hanteert weer iets andere berekeningsfactoren; globaal liggen deze echter in dezelfde orde
van groot te als Zuid-Holland.
Bovengenoemde factoren zijn weergegeven in volumeeenheden (m3) . De gewichtseenheden die ZuidBolland/Rijnmond aanhouden staan eveneens vermeld
in tabel 2.
Globaal geldt volgens Zuid-Holland voor de totale
woningsector een omrekeningsfactor van gewicht
naar voll.IITle van 1, 2 ( 1 ton = 1, 2 m3) •
Zuid-Holland venreldt dat het aandeel restanten
(grond/zand en emballage e.d.) in de woningsector
circa 35 gew.% bedraagt. Indien de omrekeningsfactoren van Zuid-Bolland/Rijnmond als vermeld in
tabel 2 hiervoor gecorrigeerd worden, dan blijkt
dat Zuid-Bolland/Rijnmond nog steeris aanzienlijk
hogere uitgangsp..mten hanteert. Tabel 3 geeft de
verschillen.

Tabel 3:

Omrekeningsfactoren woningsector
exclusief restanten (zand/grond, etc.)

activiteit

N-Brabant

Z-Holland/Rijnmond
m3

m3

ni ell'w'bouw

renovatie
sloop

9,75
24,4
101,7

6,33
16,94
70,05

Rekening houdend met de. onderlinge verhouding
tussen het aandeel van de sUb-sectoren nieuwbouw,
renovatie en sloop geldt voor de gehele woningsector dat in Noord-Brabant een uitgangspunt is gekozen dat ca. 35 % lager ligt dan dat van ZuidHolland/Rijnmond.
Indien het uitgangspunt van Zuid-Holland wordt
gekozen dan kwam in Noord- Brabant uit de woningsector in 1983 ca. 325.000 m3 BSA vrij (excl.
restanten).

11

In het WMP-rap}:X)rt, werd ca . 2 21.000 m3 OfX3egeven.
In tonnen berekend zal het verschil echter kleiner
zijn daar Zuid-Holland/Ri.jnrrooo uitgaan van 1 m3 =
0,9 ton (gecorrigeerd voor zand/grand) terwijl in
het WMP-rappJrt voor de ~NC>ningsector lm3 = 1 , 1 ton
'WOrdt aangeholrlen.
Desalniettemin is het interessant de vrijkaneooe
hoeveelheid BSA in Noord-Brabant met de Zuid-Halland/Rijnmand cijfers te herberekenen.
3 .1.2

De utiliteitssector
De berekening van de hoeveelheid BSA afkomstig uit
de utiliteitssector werd in Noord-Brabant (1984cijfers), Zuid-Holland en Rijnmand op verschillende wiJzen uitgevoerd.
In Noord-Brabant werden via enquêtes gegevens
verkregen van gemeenten. Deze gegevens werden
vervolgens OfX3eschaald voor de gehele provincie.
Zuid-Holland maakte gebruik van informatie van de
Stichting Verwijdering Afvalstoffen ( 10) volgens
welke in het algereeen blijkt dat de verhouding
afval woningsector : afval utiliteitssector varieert van 40 : 60 in gemeenten met oude stadskernen
tot 60 : 40 in kleinere en nieuwe gemeenten (gewichts %) •
Rijnmond tenslotte splitste deze sector op in
nieuwbouw, sloop, en herstel/verrouw en ging per
acLiviteit uit van de volgende verhouding:
nieuwl:Duw
sloop
herstel/verbouw:

BSA woningsector/BSA utilitei tssector = 1 : 1, 75.
BSA woningsector/BSA utiliteitssector = 1 : 1,5.
BSA woningsector/BSA utiliteitssector = 1 : 0,5.

Een vergelijking van de berekeningsmetheden geeft
aan dat in het WvlP-rap.]:X)rt in hoofdzaak gekozen is
voor een "bron"-benadering d.m.v. enquêtering.
Daarbij rroet OfX3emerkt 'WOrden dat de nauv.keurigheid van de cijfers uit de enquêtes onder gemeenten moeilijk te bepalen viel. Gezien de awelledige response op de enquête is verder gebruik
gemaakt van relatief grove ophogingsfactoren.
Zuid-Holland en Rijnrrond hebben steoos een inschatting gemaakt op basis van verhoudingsgetallen
in vergelijking met de ~NC>ningsector, waarbij Rijnmand een wat gedifferentieerder systeem heeft
gehanteerd t.o.v. Zuid-Holland.
Alleen voor het renovatieafval uit de utiliteitssector is in het WMP-rap_]:X)rt gekozen voor een
soortgelijke benadering via vergelijking met de
'WOning sector.
In Tabel 4 'WOrden de uiteindelijk berekende ge-
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wiehtsverhoudingen tussen BSA afkomstig uit de
woningsector en utili teitssector voor NoordBrabant, Zuid-Holland en Rijnm::nd gegeven. Voor
Noord-Brabant werd er vanuit gegaan dat BSA. afkomstig uit de woningsector 35% restanten bevat en
BSA afkomstig uit de utili tei tsse.::tor 27% restanten (3).
Tabel 4:

Gewichtsverhouding BSA woningsector/BSA
utiliteitsse.::tor (incl. restanten)
BSA
woningse.::tor

Noord-Brabant
Zuid-Holland
Rijnmond

53
46
46

BSA
utili t. sector
47
54
54

Uit Tabel 4 volgt dat de verhouding BSA woningsector/BSA utiliteitsse.::tor in NCX>rd-Brabant beduiden::l anders is dan in Zuid-Holland en Rijnnon::l.
Dit kan er op wijzen dat in het eerdere on::lerzoek
de hoeveelheid BSA vrijkcrnen::l uit de utiliteitssector te laag is ingeschat.
3 .1.3

De wegensector
Ook bij de berekening van de hoeveelheid BSA uit
deze sector werden weer verschillende benaderingsmetheden gevolgd.
De berekening in het WMP-rapport gaat opnieuw uit
van gegevens verzameld d.m.v. van enquêtes. De
verzamelde gegevens werden vervolgens oweschaald
vCX>r de gehele provincie. Incl. restanten is ongeveer 11 gewichts % van het totale BSA (zonder de
produktiesector) afkomstig uit de wegensector.
Zuid-Holland gebruikte hier ook een enquête en
schatte in dat 16 geo.vichts % van het totale BSA.
afkomstig is uit de grorrl-/weg- en waterbOLl'Wsector.
Rijnrrond ging uit van de totale hoeveelheid BSA
afkomstig uit de wegensector vCX>r Zuid-Holland en
berekende haar aandeel conform de verdeling van de
productie in guldens in de grond-, weg- en waterbouwsector. Men schatte dat + 20% van het totale
BSA vrijkomend in Rijnmond afkomstig is uit de
grorrl-, weg- en waterbouwsector.
Ook bij de inventarisatie van de hoeveelheid BSA
afternstig uit de wegensector is de procentuele
inschatting van Noord-Brabant lager dan in ZuidHolland en Rijnmond.
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3.2

Vergelijking van de uitgevoerde activiteiten in de
~ningsector van 1980 tJn 1986 .
In het WMP-rapport (1) wordt de hoeveelheid vrijkomend
BSA uit de ~ningsector berekerrl met CBS-gegevens over
de hoeveelheid nieuw gel:x:>uw::le, gerenoveerde en gesloopte ~ningen en met cijfers afkanstig van het Bouwcentrum omtrent de hoeveelheid BSA die bij elk van deze
activiteiten vrijkomt. De berekening uitgevoerd in het
VI1P-rafPOrt had betrekking op de peric:rle 1980 t/m 1983.
In tabel 4 ~rdt de hoeveelheid nieuwbouw, reoovatie en
sloop in de jaren 1980 t/m 1983 vergeleken met die van
de periede 1984 t/m 19~.
De cijfers zijn alle afkanstig uit de Maandstatistiek
voor de Bouw van het CBS ( 11 ) •
Tabel 5:

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

*

Aantal nieuwgebouwde, gerenoveerde en
gesloopte woningen in Noord-Brabant van 1980
t/m 1986.
nieuwbouw

reoovatie*

17 .lll
16.341
17.747
15.399
17.181
16.241
17.036

4.392
6.519
5.671
5.676
10.361
5.000
5.500

sloop

757
488

587
387
225

274
332

renovatie op basis van afgegeven besChikkingen.

Uit tabel 5 blijkt dat het aantal nieuwgel::ouw::le WQningen vrij constant is gebleven. Ook het aantal gerenoveerde woningen op grond van de afgegeven besChikkingen is nagenoeg constant gebleven, met uitzondering
van 1984 toen een aantal extra ~ningen werd gerencrveerd in het kader van een terugploegproject. Het aantal gesloopte woningen is echter afgenomen in de pericx:le 1984 t/m 1986 t.o.v. de periede 1900 t/m 1983 •
De totaal uitgevoerde activiteiten in de ~ningsector
zijn dus afgeronen cm::lat er min::ier woningen gesloopt
werden in de periede '84 t/m '86 t.o.v. de periede '80
t/m '83.
In de hieron::ler volgeooe paragraaf zal de vrijkernende
hoeveelheid BSA in 1986 ~rden herberekend, uitgaarne
van de berekeningsmethoden toegepast door Zuid-Holland
en Ri jnmood. Voor deze berekeningsmethc:rle werd gekozen
ardat:
De gehanteerde uitgangspunten inclusief restanten
(zand/grond etc.) zijn. Het lijkt r~el cm deze
restanten mee te berekenen ardat de afvoer van BSA
merendeels gemengd plaatsvindt en er zodoende bij
de planning van de capaciteit van een puinbreekinstallatie rekening mee moet ~rden gehot.rlen.
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Bij de samenstelling van de 1984-cijfers was het
met name moeilijk om de hoeveelheid BSA afkomstig
uit de utiliteitssector in te schatten. Rijnrrooo
en Zuid-Holland gebruiken "verdeelsleutels" vcx::>r
de berekening van het BSA afkomstig uit deze sector. Op grand van literatuurgegevens en gesprekken
met andere provincies lijkt dit een re~le benaderingsmetha:le te zijn.
3.2.1

Herberekening van de vrijkamende hoeveelheid
BSA in Noord Brabant in 1986 .
De in de herberekening gekozen anrekenings-

factoren en verdeelsleutels werden uitvoerig
beschreven in par. 3.1.1 t/m 3.1.3.
Voor de vrijkomende hoeveelheid BSA uit de
woningsector werd gekozen voor de cijfers
gebruikt door Zuid-Holland (incl. restanten)
uit Tabel 2.
Voor de verhouding BSA woningsector : utiliteitssector 1 werd gebruik gemaakt van de
verdeling aangehouden door het openbaar
lichaam Rijnmandl dat vcx::>r de activiteiten
nieuwbouw
sloop en renovatie een aparte
verhouding van de woningsector t.o.v. de
utiliteitssector opgeeft. (zie par. 3.1.2).
Voor de wegensector ~AoDrdt er vanuit gegaan
dat 10 gewichts % van het totaal vrijkamerrie
BSA1 (excl. productiesector) I hieruit afkomstig is. Dit percentage is lager dan gehanteerd dcx::>r Zuid-Holland en Rijnmond maar
lijkt re~l 1 gezien de verschillen in intrastruktuur tussen de provincies.
Qrrlat er geen inzicht kon ~AoDrden verkregen in
het I'TOT\enteel vrijkomende BSA. afkomstig uit
de produktiesector werden de 1984-cijfers
aangehouden.
1

De uitvoerige berekening volgens bovenstaande
methcde van de in 1986 vri jgekorren hoeveelheid BSA (incl. restanten) 1 ~AoDrdt beschreven
in Bijlage 1.
In Tabel 6 wordt de berekende vrijkanende
hoeveelheid BSA per ontstaanssector per samenwerkingsgebied gegeven (incl. restanten) .
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Tabel 6: Berekerrie hoeveelheid vrijkanerri BSA in
Noord-Brabant in ton (incl. restanten) .
S • Gebied

v.on. s .

util.s. weg.s. prod.s.

41.729
68.492
78.148
45.175

49.195
81.086
96.319
54.963

10.103 7.789
14.958 12.593
17.447 12.884
10.014 8.007

108.816
177.129
204.798
118.159

97.161
36.589
51.046

121.006
45.640
59.663

21.817 15.650
8.223 6.042
11.071 9.900

255.634
96.494
131 .600

418.340

507.872

93.633 72.865 1.092.710

. l.~Brabant

2.Breda
3 .t-l-Brabant
4.Den Bosch
5 .Eindhoven
Kenpenl.
6.Helmrnd
7.N:>-Brab.
Totaal

totaal

Volgens de berekening kwam er in Noord-Brabant in 1986 1.092.710 ton ESA (incl. restanten) vrij. Dit is 37% neer als in 1984 werd
berekerri.
De verhouding BSA v.oningsector : BSA utiliteitssector is 45 : 55 t.o.v. 53 : 47 in het
eerdere onderzoek.
De hoeveelheid vrijkanerri BSA per inv.oner in
1986 bedraagt 514 kg (incl. restanten).
3.3

Inventarisatie van de totale hoeveelheid gestort en gebroken
BSA in Noord-Brabant.
De hoeveelheid BSA die

jaarlijks vrijkomt v.ordt voor het
grootste deel gestort of gebroken door puinbreekinstallaties. De op deze manieren verwerkte hoeveelheid BSA noet dus
redelijkerwijs overeenkomen met de jaarlijks vrijkomende
hoeveelheid BSA.
De in 1986 totale hoeveelheid gestort en gebroken BSA werd
daarcrn geïnventariseerd. De informatie was gedeeltelijk
afkomstig uit een telefonische enquête en verder uit
gegevens van de provincie Noord-Brabant.
In Noord-Brabant werd in 1986 ongeveer 1 , 2 mi 1 joen ton BSA
gestort of gebroken. Door de dikwijls gebrekkige registratie
van de hoeveelheden en de verschillen in eenheden (m3, ton)
die men hanteert, moet deze hoeveelheid als indicatief v.orden gezien.
<X>k omtrent de samenstelling van met name de gestorte hoeveelheid BSA bestaat weinig duidelijkheid. Het is dan ook
niet aan te geven in hoeverre dit BSA geschikt is om te
v.orden verwerkt in puinbreekinstallaties.

Er bestaat een redelijke mate van overeenstemming tussen de
in de vorige paragraaf berekerrie hoeveelheid vrijkamerri BSA
en de geïnventariseerde hoeveelheid gestort en gebrOken BSA.
Het hogere cijfer dat werd verkregen bij de inventarisatie
(ruim 100.000 ton meer dan berekend), kan mogelijkerwijze
verklaard v.orden door irtport van BSA uit andere provincies
en door verwerking van opgeslagen hoeveelheden BSA afkomstig
uit de voorliggende jaren.
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3.4

Evaluatie
In deze paragraaf worden de resultaten van de berekeningsmethcrle/ enquête I toegepast in 1984 I vergeleken met de resultaten van de in dit rapp:>rt toegepaste berekeningsmethcrle
anal003 aan Zuid-Holland en Ri jnm:::>rrl.
De cijfers van 1984 werden hiertoe omgerekend in ton inclusief restanten. Het percentage restanten (zand/ grood etc.) 1
wordt vermeld in het P.A.P. van Zuid-Holland (3) en bedraagt
voor de woningsector 35 gew.% 1 voor de utili tei tssa:::tor 27
gew.% en voor de wegensector 24 gew.%. Met deze cijfers
werden de in 1984 opgegeven hoeveelheden ongerekend naar
hoeveelheden inclusief restanten. Tabel 7 geeft een overzicht van de via beide methodes berekende hoeveelheden BSA
per onstaans sector.
Tabel 7:

Vrijkanerrle hoeveelheid BSA volgens 1984 cijfers 1
en volgens de in dit rapport toegepaste berekeningsmethode. Hoeveelheden in ton inclusief
restanten.

Sector

1984-cijfers

woningsector
utiliteitssector
wegensector
prcrluctiesector

375.643
339.826
84.703
72.793

418.340
507.872
93.633
72.865

Totaal

872.965

1.092. 710

1987-cijfers

Uit Tabel 7 blijkt dat er volgens de in dit rapport toegepaste berekeningsmethode (analoog aan Zuid-Holland en Rijnmond) t.o.v. de 1984-cijfers meer BSA vrijkomt in de woningsector (ond.anks de afname van de sloepactiviteiten in deze
sector) en met name in de utiliteitssector.
Deze grotere hoeveelheid YA:>rdt voornamelijk veroorzaakt door
de hogere ui tgangsp..mten die in dit rapport, analoog aan
Zuid-Holland en Rijnm:::>nd., gehanteerd YA:>rden voor wat betreft
de vrijkomende hoeveelheden BSA in de woningsector voor de
activiteiten nieuWbouw, renovatie en sloop (zie Tabel 3).
De hoeveelheid BSA vrijkorrend uit de utiliteitssa:::tor is
belangrijk meer toegenomen. Dit lijkt niet onwaarschijnlijk
gezien de eerder gesignaleerde problerren bij de samenstelling van de 1984-cijfers om te komen tot een volledige inschatting van de hoeveelheid BSA uit deze sa:::tor.
Mede gezien de geïnventariseerde hoeveelheid gestort en
gebroken BSA in Noord-Brabant in 1986 ( 1 , 2 miljoen ton)
lijkt de in dit rapport toegepaste berekeningsmethode daaran
een reêle benadering te zijn.
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HOOFDS'IUK 4. Conclusies
In de in dit rapport toegepaste berekeningsmethode worden hogere
amrekeningsfactoren verondersteld bij de activiteiten
nieuwbouw/renovatie/sloop in de woningsector als bij de berekeningsmethcrle toegepast in 1984 . Tevens werd het aarrleel BSA. afkomstig uit de utiliteitssector hoger verondersteld als in 1984.
Deze aannames zijn cntleend aan berekeningsmetheden toegepast
door de provincie Zuid-Holland en het openbaar lichaam Rijnmond.
De keuze voor juist deze berekeningsmethcrle is ge:laan naar aanleiding van een uitvoerige desk-research en contacten met andere
provincies.
Volgens deze berekeningsrnethc:de kant er jaarlijks in Noord-Brabant 1,1 miljoen too BSA vrij incl. restanten (zarrl/grond emballage etc.).
Het uitdrukken van de vrijkanende hoeveelheid BSA in een hoeveelheid inclusief restanten lijkt reiHer te zijn dan de in 1984
verstrekte opgave exclusief restanten, an:lat de afvoer van BSA
merendeels gemengd plaatsvindt. Bij de planning van de capaciteit
van een puinbreekinstallatie dient men dan ook terdege rekening
te houden met deze restanten.
De berekende hoeveelheid vrijkernend BSA kwam re:lelijk overeen met
een inventarisatie van de in 1986 gestorte en gebreiken hoeveelheid BSA (1,2 miljoen ton).
Opgemerkt dient te worden dat de in dit rapport toegepaste berekeningsmethcrle slechts een benadering is terwijl ook de inventarisatie bij stortplaatsen en puinbrekers bemoeilijkt werd door de
dikwijls gebrekkige registratie. Het is daarom zeer wenselijk om
over te gaan tot het invoeren van een verpliChte registratie van
de bij de bouw en sloop vrijkorneme afvalstrorren.
4 .1

PrCXJnoses
Omtrent de toekomstige hoeveelheden bouw- en sloopafval zijn
geen gefundeerde uitspraken te doen.
OVer het algemeen zijn de bouw- en sloopactiviteiten een
directe afgeleide van de economische activiteit (12). Voor
de kanende jaren wordt er daaran een liChte groei in de
totaal vrijkomende hoeveelheid verwacht.
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Bijlage 1:

1.

Herberekening van de vrijkomende hoeveelheid BSA
in Noord-Brabant per ontstaanssector per samenwerkingsgebied in ton incl . restanten ( 1986) .

Woningsector
Tabel Bl: Hoeveelheid nieuwbouw, sloop en reoovatie in 1986.
Samenwerkingsgebied
l.West-Brabant
2.Breda
3 .Midden-Brabant
4.Den Bosch
5 •Eindhoven/Kerrpenl and
6.Helmond
7.oo-Brabant
Totaal

sloop

reoovatie

1.620
2.620
3.097
1.985
3.979
1.641
2.094

31
58
83
20
98
21
21

589
952
974
605
1.183
457
748

17.036

332

5.508

Voor de omrekening naar de hoeveelheid vrijkomend BSA in de
woningsector in 1986 (in ton incl. restanten) werd uitgegaan
van cijfers afkomstig van het rouwcentrum incl. restanten,
gebruikt door de provincie Zuid-Holland. Deze getallen zijn
opgenomen in enderstaande tabel:
Tabel B2: crnrekeningsfactoren voor de woningsector (in ten).
activiteit

vrijkomend BSA(incl. restanten)

nieuwbouw
sloop
renovatie

12
130
31

Met deze omrekeningsfactoren werd de vrijkomende hoeveelheid
BSA in de woningsector berekend:
Tabel B3: Vrijkanende hoeveelheid BSA uit de woningsector in
ton incl. restanten.
Samenwerkingsgebied

Nieuwbouw Sloop

l.West-Brabant
2.Breda
3 .Midden-Brabant
4.Den Bosch
5.Eindhoven/Kempenland
6.Helmond
7.oo-Brabant

19.440
31.440
37.164
23.820
47.748
19.692
25.128

4.030
7.540
10.790
2.600
12.740
2.730
2.730

18.259
29.512
30.194
18.755
36.673
14.167
23.188

41.729
68.492
78.148
45.175
97.161
36.589
51.046

204.432

43.160

170.748

418.340

Totaal
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Reoovatie Totaal

2.

Utili te i tssector
Voor de berekening van de hoeveelheid vri jkanen:l BSA in
de utiliteitssector in 1986 (in ton incl.restanten),
werd uitgegaan van een verdeelsleutel venneld in het
"Plan voor de verwijdering van rouw- en sloopafval" van
het Openbaar Lichaam Rijnrron:l (4). De hierorrler volgende verhoudingen worden daarin verorrlersteld:

BSA niel.lW'bouw woningsector : BSA nieuwbouw utili te i tssector

= 1:

1,75.

BSA sloop woningsector : BSA sloop utiliteitssector

=

1 : 1,5 .
BSA renovatie woningsector : BSA renovatie utiliteitssector = 1 : 0,5
Met behulp van deze verdeelsleutels werd het afval
afkomstig uit de utiliteitssector met behulp van tabel
B3 berekend..
Tabel B4: Vrijkanende hoeveelheid BSA. uit de utiliteitssector in ton inclusief restanten
Samenwerkingsgebied
!.West-Brabant
2.Breda
3 .Midden-Brabant
4.Den Bosch
5.Eindhoven/Kempenl.
6.Helmond
?.NO-Brabant
Totaal
3.

Nieuwbouw

Sloop

Renovatie

Totaal

34.020
55.020
65.037
41.685
83.559
34.461
43.974

6.045
11.310
16.185
3.900
19.110
4.095
4.095

9.130
14.756
15.097
9.378
18.337
7.084
11.594

49.195
81.086
%.319
54.%3
121.006
45.640
59.663

357.756

64.740

85.376

507.872

Wegensector.
Bij de berekening van de hoeveelheid BSA afkomstig uit
de wegensector wordt gebruik genaakt van een verdeelsleutel toegepast door de provincie Zuid-Holland. Zij
gaan er vanuit dat het aarrleel Bs.z\ afkomstig uit de
wegensector 16 gewichts % bedraagt van het totale BSA
dat vrijkomt in de woningsector, utiliteitssector en
wegensector. Gezien de verschillen in infrastructuur
werd voor Noord-Brabant een gewichtsperoentage van 10%
aangehouden. Met behulp van tabel B3 en B4 levert dit
de volgende hoeveelheden op:
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Tabel B5: Vrijkanerrle hoeveelheid BSA uit de wegensector in too inclusief restanten.
Samenwerkingsgebied

wegensector

l.West-Braba.nt
2.Breda
3 .Midden-Brabant
4.Den Bosch
5.Eindhoven/Kempenland
6.Helmond
7.ID-Brabant

10.103
14.958
17.447
10.014
21.817
8.223
11.071

Totaal
4.

93.633

Productiesector
I::bor het korte tijdsbestek van het orrlerzoek was het
CtliT03e1ijk de vrijkc::m=nde hoeveelheid BSA uit deze
sector te inventariseren middels een nieuwe enquête
onder de desbetrefferrle bedrijven. Er werd daarom besloten de totaal vri jkc:rnerrle hoeveelheid uit 1984 te
gebruiken en deze opnieuw te berekenen voor de nieuw
ingedeelde samenwerkingsgebieden op grond van het inwonerstal. In onderstaande tabel staan de hoeveelheden
waarbij er van uit is gegaan dat dit BSA geen restanten
bevat. (Hoeveelheid in tonnen).
Tabel B6: Vrijkc:rnerrle hoeveelheid BSA in de productiesector (ton) •
Productiesector

Samenwerkingsgebied
l.w-Brabant
2.Breda
3 .Midden-Brabant
4.Den Bosch
5.Eindhoven/Kempenland
6.Helmond
7.ID-Brabant

Totaal

7.789
12.593
12.884
8.007
15.650
6.042
9.900
72.865
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