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VOORWOORD
Voor u ligt het (samenvattend) eindrapport van het Samenwerkingsproject Waste Management. Gedurende vijfjaar is
door wetenschappers van beide Brabantse Hogescholen, de Technische Hogeschool Eindhoven en de Katholieke Hogeschool Tilburg, in opdracht van de Provincie Noord-Brabant samengewerkt aan onderzoek naar verwerking, beheer en
preventie van afval ten behoeve van het afvalstoffenplan van de Provincie Noord-Brabant.
Bij deze unieke samenwerking van provinciale bestuurders en technische- en gedragswetenschappers is een groot aantal
personen van beide zijden betrokken geweest. Van de kant van de provincie betreft dit de afdeling Waterstaat en
Milieuzaken van de Provinciale Waterstaat, in eerste instantie in de persoon van ir. H. Maas en later door de inbreng van
ing. H.M.J. Bemelmans en ing . L.L. Elsjan of Wipper zomede de afdeling Verkeer, Waterstaat en Milieuhygiëne
van de Provinciale Griffie, door middel van bijdrage van drs. A.R. Los.
Van de kant van de Katholieke Hogeschool Tilburg zijn studenten en medewerkers betrokken geweest van de vakgroep
Economische Psychologie (Subfaculteit der Psychologie), de vakgroepen Regionale Economie en Marketing en Marktonderzoek (beide van de Faculteit der Economische Wetenschappen) en de vakgroep Staats- en Administratief Recht
(Faculteit der Rechtswetenschappen).
De inbreng van de zijde van de Technische Hogeschool Eindhoven werd verzorgd door de vakgroep Fysische Technologie (Afdeling Scheikundige Technologie) , de vakgroepen Bedr\jfseconomie, Marketing, Kwantitatieve Methoden van
Productietechnologie, en Bestuurl\jke Informatiesystemen en Automatisering (alle dri e Afdeling der Bedrijfskunde), de
vakgroep Urbanistiek en Ruimtelijke Ordening en (sub)vakgroep Materiaalkunde (beide van de Afdeling der Bouwkunde).
Gedurende alle jaren waarin dit project en zijn talrijke deelprojecten werden uitgevoerd is de administratieve ondersteuning en het beheer steeds voor rekening gekomen van het Stafbureau van het Samenwerkingsorgaan, en in laatste fase
van het Transferpunt van de Katholieke Hogeschool Tilburg.
Wij spreken de hoop uit dat deze integrale benaderingswijze van het afvalstoffenprobleem navolging en een vervolg
krijgt.
Voorzitter/hoofdprojectleider
namens de THE

Voorzitter/ hoofdprojectleider
namens de KHT

prof. ir. M. Tels

dr. Th .M .M. Verhallen
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SAMENVATTING
In de periode 1980-1985 is door de Technische Hogeschool Eindhoven en de Katholieke Hogeschool Tilburg in opdracht
van de Provincie Noord-Brabant het Waste Management Project uitgevoerd. Doelstelling van het project vormde het
opstellen van aanbevelingen voor het toekomstige proviciale - vaste - afvalstoffenbeleid. Het totale onderzoeksprogramma bestond uit een viertal fasen te weten:
fase
fase
fase
fase

I: een literatuurstudie naar de problematiek van de afvalstoffenverwijdering in binnen- en buitenland.
Il: het vaststellen van onderzoeksprioriteiten.
III: de uitvoering van deelstudies naar aanleiding van de geselecteerde prioriteiten.
IV: de evaluatie van onderzoeksbevindingen en het opstellen van aanbevelingen.

Afvalstoifenbeleid; 'gevecht' om het behoud van schaarse stortgrond.
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Bij de keuze van de onderzoeksprioriteiten in het project en bij de evaluatie van de resultaten is sterk de nadruk gelegd op
de specifieke situatie met betrekking to t de afvalstoffenverwijdering in Noord-Brabant. Deze wordt thans - nog gekenmerkt door het gegeven dat het m erendeel van het vrijkomende afval na inzameling direct verwerkt wordt door
middel van het proces van gecontroleerd storten. In vergelijking met andere gangbare technieken zoals verbranding is
dit een relatief goedkope methode van verwijdering. Niettemin geldt ook voor Noord-Brabant dat het vinden van
geschikte stortlocaties een steeds groter probleem zal gaan vormen. Daarbij speelt niet zozeer het direct ruimtebeslag bij
het storten van afval een rol maar veeleer de in de praktijk optredende bestuurlijke problemen bij het aanwijzen van
nieuwe stortplaatsen.
Een vaak verkondigde stelling is dan ook dat afvalstoffenbeleid in feite een 'gevecht' is om het behoud van schaarse
stortgrond.
H et reduceren van de hoeveelheden te storten afvalstoffen is daarmee een centraal uitgangspunt in het huidige provinciale afvalstoffenbeleid en in de meningsvorming over de inhoud van het toekomstige beleid voor Noord-Brabant.
Bij de keuze van onderzoeksprioriteiten in het Waste Management Project is tevens gesteld dat voor het bereiken van
deze reductie in eerste instantie gezocht moet worden naar goedkope technieken en systemen.
Een drastische verhoging van de verwijderingstarieven op korte termijn is gezien de thans geldende tarieven als niet
wenslijk c.q. haalbaar geacht.
De keuze voor goedkope, dat wil zeggen relatief niet-complexe technologische oplossingen is bovendien ingegeven
door de bevindingen van de literatuurstudie uit fase I. Geconstateerd moest namelijk worden dat een groot aantal
geavanceerde technieken zoals mechanische scheiding, pyrolyse e.d. zich nog in een ontwikkelingsproces bevonden en
derhalve niet als operationele methoden op dit moment kunnen worden aangemerkt.
In het Waste Management Project is het accent gelegd op onderzoek naar de mogelijkheden voor een preventief
provinciaal afvalstoffenbeleid en systemen gebaseerd op scheiding aan de bron. Deze twee prioriteiten vormen tevens
uitgangspunten van het rijksoverheidsbeleid (zoals o.a. vastgelegd in de Afvalstoffenwet) welke grotendeels zijn overgeno men in het eerste Provinciale Afvalstoffen Plan voor Noord-Brabant.
Als belangrijke verwerkingstechniek voor Noord-Brabant werd verder aangemerkt het composteren van afvalstoffen al
dan niet in aa nsluiting op systemen van gescheiden inzameling. Zowel bij het gescheiden inzamelen va n afvalstoffen als
bij compostering werd opgemerkt dat onderzoek naar afzetma rkten voor de terug te winnen producten een nood za kelijk
onderdeel van de studie diende te zijn.
Naast o nderzoek naar preventief afvalstoffen beleid, scheiding aan de bron en compostering is in het Waste Management
Project veel aandacht besteed aan het verzamelen van gegevens over hoeveelheden en samenstelling van de diverse
afvalstromen in Noord-Brabant. In fase I en 11 van het project werd namelijk opgemerkt dat de bestaande cijfers
onvolledig waren hetgeen het inzicht in de actuele en toekomstige afvalstoffenproblematiek beperkt.
De categorieën huishoudelijke afvalstoffen en- normaal verwer kbaar - bedrijfsafval namen in het onderzoeksprogramma door middel van een aantal deelstudies een belangrijke plaats in. Daarnaast is meer technisch onderzoek verricht naar
verwerkingsmetheden voor drijfmest en slib afkomstig van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Naar aanleiding van een
aa nvullende onderzoeksopdracht van de Provincie Noord-Brabant is verder aandacht besteed aan de catego rie bo uw- en
sloopafval (ontstaan, verwerking, afzetmogelijkheden van producten uit puinbreekinstallaties, etc.).
De resultaten van de± 30 uitgevoerde deelstudies in het kader van het project zijn gedetailleerd beschreven in de diverse
gepubliceerde deelraporten. In dit eindrapport is dan ook volstaan met het aangeven van de belangrijkste, meer alge mene bevindingen waarbij zoveel mogelijk de gangbare indeling naa r categorieën afvalstoffen is aangehouden.
Voor alle categorieën afvalstoffen werd geconstateerd dat de mogelijkheden voor een preventief afvalstoffenbeleid op
provinciaal niveau beperkt zij n o .a. als gevolg van het ontbreken van een adequaatjuridisch instrumentarium. Niettemin
wordt er voor gepleit om de bestaande mogelijkheden in de komende planperiode optimaal te benutten. Als belangrijke
mogelijkheden worden gezien:
- voortzetting en uitb reidin g van voorlichting en educatie met betrekking tot de afvalprobl em atiek naar burger en
bedrijfsleven;
- het inkoopbeleid van de overheid meer richten op milieu- en afvalaspecten bijvoorbeeld door het voorschrijven van
puingranulaat in bouwbestekken bij de aa nleg va n wegen;
- het geven van een voorbeeldfunctie ten aanzien van het eigen afvalgedrag zoals het verplicht stellen binnen overheidsgebouwen van een gescheiden papierinzameling.
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Probleemstojfen: zonder meer aparte inzamelingsstructuur noodzakelijk.

Onderzoek heeft aangetoond dat de bereidheid onder de bevolking om mee te werken aan een preventief afvalstoffenbeleid hoog is. Uit de verrichte studie naar koopgedrag van cons umptiegoederen bl eek dat het invoeren van milieu-labels
er toe zou bijdragen dat deze potentiële bereidheid beter benut kan worden.
Ook de bereidh eid tot medewerking aa n de diverse proefne mingen met gescheiden inzameling van huishoudelijk afval
blijkt, in tegens telling tot eerdere pessimistische verwachtingen, bijzonder groot te zijn. Zowel de resultaten van de
WMP-studies rond de experimenten in Den Bosch en Oirschot, als bevindingen van soortgelijke onderzoeken elders
(Woerden / Amersfoort , De Bilt, Groningen, Purmerend , e.d.) wijzen in die richtin g. Optimale begeleiding en voorlichting zijn voor het we lslagen van dergelijke gescheiden inzamelingssystemen van esse ntieel belang. In de versc hillende
WMP-deelrapporten zijn uitgebreide aan bevelingen daartoe opgenomen.
In hoeverre gescheiden inzamelin g van huishoudelijke afva lstoffen bijdraagt aan de gewenste vermindering van het te
storten afval is thans nog moeilijk te beoordelen. Systemen die zich richten op de zogenaamde droge, waardevolle
componenten als papier, glas en tex ti el staan veelal in concurrentie met reeds bestaande vormen van inzameling (scholen
en verenigingen voo r oud papier, glasbakken, zak van Max, e.d.). De voorlopige resultaten van o.a. de proef in
Oirschot wijzen op een vermindering in de ordegrootte van 10% . In Oirschot zijn glas, papier en textiel als afzonderlijke
componenten ingezameld waardoor een nascheiding ac hterwege kan blijven .
Dit in tegenstelling tot de proefnemingen in het Stadsgewest Den Bosch waarbij meerdere- droge- componenten als
één fractie werden ingezameld. Bij dit systeem leidde ondanks een eenv oudiger inzamelingssysteem, het handmatig
nascheiden rot aa nzienlijk ho gere kosten. In hoeverre een mechanische scheiding de kosten/baten-verhouding beïnvloed t
is thans nog moeilijk aan te geven.
Gezien de samenstelling van het - N ederlandse - huishoudelijk afval geeft de gescheiden inzameling van de 'natte' of
organische fractie de beste perspectieven om een redelijke volume-reductie van de afvalstroom te bereiken. In een serie
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experimenten binnen het WMP-programma is nagegaan op welke wijze een dergelijk gescheiden ingezamelde fracti e
optimaal gecomposteerd kan worden en tot welke compostkwaliteiten dit leidt. Eén van de resultaten van het onderzoek
luidde dat de verkregen compost duidelijk beter was dan de gemiddelde compostkwaliteit uit bijvoorbeeld integrale
mechanische huisvuilscheidingsinstallaties. Een and ere WMP-studie gebaseerd op literatuuronderzoek naar herkomstbronnen van zware metalen en een serie uitloogproeven van zware metalen tijdens compostering wijzen er tevens op dat
voor het verkrijgen van een hoge kwaliteit compost uitgegaan dient te worden van een gescheiden ingezamelde
organische fractie.
Dat voor de afzetmogelijkheden van compost de kwaliteit van doorslaggevend belang is werd aangetoond in twee
afzetmarktenstudies welke in het kader van het project voor Noord-Brabant werden uitgevoerd.
Ook de problematiek van de regionale varkensdrij fmestoverschotten zijn in deze studies onderkend als belemmerende
factor voor het opbouwen van een gewenste afzetmarkt voor compost. Geconstateerd werd dat met name de
bodemstructuurverbeterende functie van compost nog te weinig in de praktijk onderkend wordt.
Voor de categorie huishoudelijke afvalstoffen is één van de eindconclusies van het WMP-onderzoek dat gescheiden
inzameling als eerste stap in een toekomstig verwijderingssysteem de beste m ogelijkheden biedt.
In vergelijking m et andere m ethoden zullen de directe investeringskosten relatief laag blijven. Ook wordtde-latereinpassing van technieken als verbranding en mechanische scheiding in de verwerkingsketen in het algemeen gunstig
bënvloed, zoals dat voor compostering door het WMP-onderzoek is aangetoond.
Voor de komende planperiode wordt een aantal verdere experimenten met scheiding aan de bron in Noord-Brabant
voorgesteld. Deze experimenten dienen in eerste instantie gericht te worden op het verkrijgen van meer inzicht in de te
bereiken vermindering van de afvalstroom en de finan ciële kosten van de verschillende systemen.
Voor het grof huishoudelijk afval en de zogenaamde probleemstoffen zijn zonder meer aparte inza melingsstructuren
gewenst. Nader onderzoek wordt aanbevolen om na te gaan op welke wijze de detailhandel nauwer bij de inzameling
van probleem stoffen betrokken kan worden teneinde de effectiviteit van de bestaande inzamelingssystemen te vergroten.
Ondanks een aan tal onderzoeksprojecten in N oord-Brabant waaraan ook door het Waste Managem ent werd en- ten
dele nog - wordt deelgeno men is het inzicht in de mogelijkheden met betrekking tot de inzameling en verwerking van
de categorie bedrijfsafval (zoals omschreven in de Afvalstoffen wet) nog zeer beperkt. In het bijzonder ontbreken- evenals veelal elders - voldoende gegevens met betrekking tot omvang en samenstelling van het vrijkomende bedrijfsafval.
Uit de voorlopige resultaten van de diverse studies ontstaat de indruk dat door de sector zakelijke en openbare dienstverlen ing de gescheiden inza meling van papier en karton aanzienlijk verbeterd kan worden. Tevens tonen de verrichte
sorteeranalyses aa n dat de zogenaamde probleemstoffen (klein-chemisch afval) in het bedrijfsafval een relatief- te - hoog
aandeel vormen.
Voor de categorie bedrijfsafvalstoffen luidt de eindconclusie van het WMP-onderzoek dat in de komende planperiode de
reeds lopende studies gecontinueerd en uitgebreid moeten worden.
De actuele situatie met betrek king tot het ontstaan en de verwerkin g van de categorie bou w- en sloopafval in NoordBraban t is binnen een W MP- deelstud ie o p een groot aantal aspecten gea nal yseerd .
Geconstateerd kan worden dat de gezamen lijke capaciteit van de bestaande puinbreekinstallaties ruimschoots voldoende
is om het gehele potentiële aanbod van het vrijkomende bouw- en sloopafval te kunnen verwerken. Wel wordt daarbij
opgemerkt dat de regionale spreiding van de verwerkingscapaciteit over Noord-Brabant niet optimaal is . Ook het nog
veelvuldig storten van kwalitatiefhoogwaardi g bouw- en sloopafval draagt er niet toe bij dat de aanwezige verwerkingsmogelijkheden volledig benut word en.
Met betrekking tot het- provinciale - overheidsbeleid wordt voorgesteld om , binnen de bestaande technische eisen en
normen, het geb ruik van puingranulaten en dergelijke te bevorderen. Het voorschrij ven in bouwbestekken van deze
materialen zal een krach tige stimulans zijn om te komen tot een betere verwijcleringsstructuur voor bouw- en sloopafval.
Ten aanzien van de problematiek van de varkensdrijfmestoverschotten in Noord-Brabant is het WMP-onderzoek
beperkt gebleven tot een aantal ex perimenten om de effectiviteit van vergistingsprocessen te verg roten. De conclusie uit
een tweetal deelstudies luidde dat door middel va n specifieke voorbehandeling van de mes t de opbrengst aan biogas
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aanzienlijk vergroot kan worden. De kosten van een dergelijk technische voorbehandeling bleken echter te hoog te zijn
om een dergelijk proces op grote schaal in te voeren.
Ook de afzet van slib van rioolwaterzuiveringsinstallaties in de landbouw stuit op steeds grotere problemen onder
andere door de verontreiniging van het slib met zware metalen. Een van de weinige verwijderingsalternatieven lijkt het
verbranden van het slib te zijn. Bekend is dat invoering van thermische methoden in de praktijk veelal belemmerd wordt
door hoge proceskosten. In een parallel aan het Waste Management Project lopend KHT-THE onderzoek is nagegaan of
deze kosten door de introductie van nieuwe verbrandingstechnieken gereduceerd kunnen worden. Op basis van een
technologische en economische evaluatie bleek een combinatie van mechanisch ontwateren, fluid-bed verbranding en
warmtewinning in een fluid-bed droger daartoe goede perspectieven te bieden . Voorgesteld is om nader onderzoek naar
een dergelijke techniek te laten uitvoeren.
Als belangrijk resultaat van het Waste Management Project zoals dat door de beide hogescholen is uitgevoerd, kan gezien
worden dat het nadrukkelijk de bestaande lacunes aan kennis heeft vastgesteld. Opgemerkt moet worden dat de
afgelopen 10 à 15 jaar velerlei nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de afvalverwerking hebben plaatsgevonden.
Met een groot aantal technieken zoals mechanische huisvuilscheiding, het gescheiden inzamelen van afvalstoffen en
nieuwe systemen van compostering en verbranding wordt thans nog volop in binnen- en buitenland geëxperimenteerd.
Niet alleen de te verwachten stijging van de storttarieven in Noord-Brabant, op grond van stringentere overheidsvoorschriften met betrekking tot het storten van afval, maar ook het steeds schaarser worden van geschikte stortlocaties
dwingt tot het inslaan van nieuwe wegen. Zoals opgemerkt valt daarbij op dit moment nog moeilijk een definitieve
richting aan te geven. Wel is duidelijk dat er aanzienlijke onderzoeksinspanningen voor het bepalen van de gewenste
richting noodzakelijk zullen zijn.
Daarbij kan de vraag gesteld worden of de huidige verwerkingstarieven in Noord-Brabant in voldoende mate rekening
houden met de noodzakelijke investeringen verbonden aan deze inspanningen.
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I

INDELING
Het eindrapport van het in de periode 1980-1985 uitgevoerde Waste Management Project, dat is opgezet om bouwstenen
aan te dragen voor het provinciale afvalstoffenbeleid 1987-1992 in Noord-Brabant, is als volgt ingedeeld:
In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de doelstelling, fasering en de benaderingswijze welke in het project gehanteerd zijn.
Hoofdstuk 2 geeft een beknopt overzicht van de activiteiten en resultaten uit de eerste drie onderzoeksfasen nl. de
literatuurstudie, de selectie van onderzoeksvelden en de uitvoering van de geselecteerde deelprojecten.
Hoofdstuk 3 vormt de kern van het eindrapport. Hierin worden de resultaten uit de voorgaande onderzoeksfasen
geëvalueerd. Ten behoeve van de overzichtelijkheid is daarbij zoveel mogelijk aangesloten op de bestaande indeling(en)
naar categorieën - vaste - afvalstoffen.
Hoofdstuk 4 beschrijft de belangrijkste bevindingen uit de evaluatie in de vorm van een aantal aanbevelingen.
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1. DOELSTELLING, FASERING EN UITWERKING
1.1. Doelstelling
In de periode 1976 tot 1979 is tussen de Provincie, de Technische Hogeschool Eindhoven (THE) en de Katholieke
Hogeschool Tilburg (KHT) overleg gevoerd over de mogelijkheid van samenwerking bij onderzoek op het gebied van
de milieukunde. Hierbij werd aangedrongen op een gezamenlijk onderzoek door de THE en de KHT naar de verwerking van vaste afvalstoffen in Noord-Brabant. Een dergelijk onderzoek werd van groot belang geacht voor de provincie,
mede door de nieuwe wetgeving welke in 1981 van kracht zou worden (de Afvalstoffenwet). Gedacht werd aan een
breed onderzoeksprogramma, dat het geheel van de problematiek van het beheersen en verwerken van afvalstromen in
de provincie moest omvatten.
Volgens de oorspronkelijke onderzoeksopzet bestond het project uit de volgende fasen:
Fase 1: Een kritische literatuurstudie waarbij materiaal, dat elders beschikbaar is, wordt verzameld. Er wordt vooral
aandacht geschonken aan vergelijkbare 'Waste Management' studies, die in andere landen zijn of worden verricht (b.v .
overeenkomstige onderzoeken in de Verenigde Staten, Engeland, Italië, Japan en West-Duitsland). Materiaal, dat niet
toepasbaar is op de situatie in Noord-Brabant en/ of niet zinnig lijkt, wordt in deze fase uitgezift.
Fase II: Nu wordt geëvalueerd, welke van de in fase I verzamelde 'Waste Management' systemen voor Noord-Brabant
geschikt zijn of door nader onderzoek geschikt gemaakt kunnen worden. Er wordt geselecteerd in:
a. welke uit andere gebieden bekende werkwijzen zonder meer kunnen worden overgenomen;
b. welke werkwijzen na aanpassing kunnen worden overgenomen;
c. welke werkwijzen nieuw moeten worden ontwikkeld.
Voor de groepenben c wordt vastgesteld welk (eventueel aanvullend) onderzoek moet worden verricht en door wie dat
moet geschieden. De studie is in deze fase vooral financieel-economisch, maar heeft ook sociologisch en sociaalpsychologische aspecten. De werkzaamheden lopen uit in een rapport, dat zo nodig ook nauwkeurig geformuleerde
onderzoeksopdrachten aan wel omschreven werkgroepen omvat.
Fase 111: Het in fase 11 aangegeven onderzoek wordt nu uitgevoerd door de in fase 11 aangegeven werkgroepen. Het
onderzoek in deze fase kan van financieel-economische, sociologisch en/of technische aard zijn. De werkzaamheden
lopen uit in een aantal rapporten.
Fase IV: De in fase 11 geselecteerde en in fase Ill aangepaste en/of aangevulde gegevens worden samengevoegd tot
aanbevelingen voor het provinciale afvalstoffenbeleid .

1.2. Uitwerking van de benaderingswijze
Het onderzoek dient uiteindelijk een aantal concrete beleidsaanbevelingen op te leveren welke gezien kunnen worden als
bouwstenen voor het tweede provinciale afvalstoffenplan voor de periode 1987-1992. Met name moet gestreefd worden
naar regionale oplossingen gezien ook de intentie van de huidige wetgeving.
Uitgaande van de doelstelling zoals weergegeven in par. 1.1. is het onderzoek op te bouwen vanuit een tweetal primaire
invalshoeken:
- Het moet alle fasen die zijn te onderkennen aan fysieke afvalstromen omvatten, dat wil zeggen: ontstaan, aanbieding
en inzameling, verwerking en bewerking, afzet van teruggewonnen materialen en/ of energiedragers en de definitieve
verwijdering van reststoffen.
- Het moet betrekking hebben op alle, bij bovengenoemde fasen, te onderkennen relevante aspecten en factoren zoals
economische, technische, juridische, etc.
Het Waste Management Project sluit daarbij aan op de doelstellingen en beleidsuitgangspunten welke de Pro vincie
Noord-Brabant heeft geformuleerd en/ of nog in ontwikkeling zijn voor de actuele en toekomstige verwijdering van
afvalstoffen.
Voor de periode tot 1987 zijn deze in het kader van de Afvalstoffenwet vastgelegd in het eerste Provinciale Afvalstoffenplan.
Voor deze planperiode staat centraal het bereiken van een overgang van verwerking door middel van storten (in het
verleden vaak op een niet of nauwelijks gecontroleerde wijze) op een groot aantal locaties naar verwerking op een
beperkt aantal regionale verwerkingsinrichtingen.
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Fig. I: Mogelijkheden tot besparing van grondstoffen.
(Bron: Kringloop van grondstoffen, prof.ir. M. Tels, Milieukunde, TH-Eindhoven)

Naast deze concentratie van afvalstromen wordt tevens in de eerste planperiode een aanzet gegeven naar een beleid dat
gericht is op een uiteindelijke reductie van de te storten hoeveelheden afvalstoffen.
In eerste instantie biedt een preventief afvalstoffenbeleid mogelijkheden om te komen tot een volumereductie. Preventief
afvalstoffenbeleid kan o.a. betrekking hebben op wijzigingen in productieprocessen ('schone' technologieën), productontwerp (levensduur, verpakking, e.d.), beïnvloeding voor consumptiepatronen, etc. Daarnaast kan gedacht worden
aan het ontwikkelen van inzamelings- en verwerkingstcchnieken gericht op het terugwinnen van materialen en/of
energie uit afvalstromen.
Het volgende schema geeft ter illustratie een algemeen overzicht van de te overwegen rnaaregelen en methoden om primaire- grondstoffen te besparen en de uiteindelijk te storten hoeveelheden afvalstoffen daarbij te minimaliseren.

1.3. Wijze van uitvoering van het onderzoek
In de loop van de tijd waarin het werd uitgevoerd is de organisatievorm waarin dit onderzoekprogramma is uitgevoerd
gelijk opgaand aan de verbreding van het onderzoeksprogramma aangepast en uitgebreid. Werd aanvankelijk gestart
met een enkel project met daarvoor een begeleidende commissie of klankbordgroep, in de loop der jaren is de projectorganisatie steeds verder geformaliseerd en uitgesplitst in een afzonderlijke organisatie per deelproject en een overkoepelende hoofdprojectleiding. In de onderscheiden samenvattende eindrapportages per jaar is deze organisatie steeds expliciet opgenomen.
In het laatste jaar waarin dit project werd uitgevoerd was de formele organisatie van het Waste Management Project
zoals opgenomen in bij lage 1. Hierin is tevens ook de bemanning en bestaffing aangegeven, zowel ten aanzien van de
projecten als van de begeleiding.

Prioriteit bij gescheiden inzameling.
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Beperkt ii1Zicht in de vrijkomende hoeveelh eden afvalstoffen.

16

2. OVERZICHT ONDERZOEKSPROGRAMMA 1980-1985
2.1. Fase 1: Literatuurstudie
In de periode 1980-1981 is een uitvoerige literatuurstudie opgesteld naar het thema 'Waste Management'. In het
bijzonder is daarbij aandacht besteed aan de stand van zaken met betrekking tot afvalverwijdering in het buitenland. De
belangrijkste onderwerpen in de literatuurstudie vormden:
- beschrijving van afvalstromen (hoeveelheden en samenstellingen);
- verwijderingsmethoden en -systemen;
- afzetperspectieven voor teruggewonnen materialen en energiedragers;
- afvalstoffenbeleid en -wetgeving.
Tevens werd een aanzet gemaakt met het inventariseren van de informatie over de afvalverwijdering in Noord-Brabant.
In het eindrapport Fase I (lit. 1) werden als voornaamste conclusies aangegeven:
• Zowel landelijk als regionaal bestond in het algemeen in Nederland nog slechts een gebrekkig inzicht in de hoeveelheden en samenstellingen van de verschillende-vaste-afvalstromen. Gebleken is dat van een groot aantal samenwerkingsgebieden in Noord-Brabant vrijwel geen informatie beschikbaar was over de afvalstromen in de betreffende gebieden.
• Naast beperking en doelmatige verwijdering van afvalstoffen is hergebruik van energie en waardevolle materialen uit
het afval een hoofddoelstelling in het- toekomstige- afvalbeleid. Hergebruik van afvalstoffen is echter direct afhankelijk van de technische toepassingsmogelijkheden en het bestaan van afzetmarkten.
Nadrukkelijk werd gesteld dat alle systemen en technieken gericht op hergebruik zoals gescheiden inzameling, compostering, mechanische scheiding e.d ., bij voorbaat tot mislukken gedoemd zijn indien afzetgaranties voor de teruggewonnen materialen en/ of energieproducten ontbreken.
• Een- regionaal - afvalverwijderingssysteem moet bestaan uit een dusdanige verzameling van op elkaar afgestemde
technieken dat een zo groot mogelijk deel van het totale aanbod van afvalstoffen doelmatig ingezameld, bewerkt en
verwerkt kan worden.
Doordat met een aantal van deze technieken nog weinig ervaring was opgedaan, was het niet mogelijk om aan te geven
welke verwijderingssystemen in welke situaties optimaal geschikt zijn. Voor een groot deel van de ter sprake gekomen
afvalcategorieën werd het scheiden aan de bron als eerste te overwegen stap in een verwijderingssysteem beschouwd.
• In de afvalstoffenwetgeving ligt de nadruk op het verwijderen van afvalstoffen. In vergelijking met de centrale
overheid heeft de provincie slechts beperkte- wettelijke- mogelijkheden om het ontstaan van afvalstoffen te voorkomen. Als mogelijkheden werden genoemd het geven van voorlichting en educatie aan bestuurders, bedrijfsleven en
burgers, het stimuleren van onderzoek naar 'schone' technologieën, het voeren van een gericht aankoopbeleid door de
overheden etc.
• Provinciaal afvalbeheer is volgens de bevindingen uit de verrichte literatuurstudie te beschouwen als een volwaardige
managementtaak met vele raakvlakken, bijvoorbeeld met het beleid op het gebied van de ruimtelijke ordening, de
werkgelegenheid, etc. Afvalbeleid vraagt om fundamentele keuzen die gemaakt moeten worden; de afweging van
doelstellingen in het provinciale beleid vormde in deze conceptie in eerste instantie een bestuurlijke en politieke
opgave.
Een aantal van bovengenoemde conclusies, ontleend aan het eindrapport over fase I, is inmiddels gemeengoed geworden. In het bijzonder geldt dit ten aanzien van het centraal stellen van de afzetperspectieven van secondaire grondstoffen
bij de ontwikkeling van afvalverwijderingssystemen .

2.2. Fase 11: selectie van onderzoeksvelden
De algemene bevindingen uit de literatuurstudie zijn in de tweede fase van het Waste Management Project uitvoerig
getoetst aan de specifieke situatie in Noord-Brabant. Naast bestudering van de stand van zaken met betrekking tot de
afvalverwijdering in de verschillende samenwerkingsgebieden zijn in het bijzonder de mogelijkheden bestudeerd om het
onderzoeksprogramma te doen aansluiten op nieuwe ontwikkelingen in de provincie zoals bijvoorbeeld de gescheiden
inzamelingsexperimenten in het Stadsgewest Den Bosch. De uiteindelijke selectie van deelprojecten voor fase III vormde
zodoende een functie van:
- toetsing resultaten literatuurstudie;
- specifieke afvalproblemen c.q. -ontwikkelingen in Noord-Brabant;
- onderzoekscapaciteiten binnen de beide hogescholen.
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Gebaseerd op de in 2. 1. aangehaalde bevindingen uit de literatuurstudie en een evaluatie van de situatie met betrekking
tot de afvalverwijdering in Noord-Brabant werden voor het verdere onderzoeksprogramma de onderstaande hoofdlijnen vastgesteld (zie lit. 5):
1. De noodzaak voor het ontwikkelen van alternatieve verwijderingsmodellen kan grotendeels opgevat worden als een
gevecht om het behoud van schaarse stortgrond. Dit gegeven dient uiteindelijk als richtlijn voor alle verdere
onderzoeksactiviteiten beschouwd te worden. Niettemin zal elk inzamelings- en verwerkingssysteem leiden tot
residuen welke gestort moeten worden. Onderzoek naar verbeteringen in bestaande storttechnologieën zoals gaswinning, afdichting en behandeling van percolatiewater is daarbij van belang. Ook het aspect van locatiekeuze voor
nieuwe stortinrichtingen moet in het verder onderzoek opgenomen worden.
2. Gezien de relatieflage stortkosten in Noord-Brabant zullen de nader te onderzoeken oplossingen vooralsnog weinig
kostbaar en derhalve technologisch niet te gecompliceerd moeten zijn. Naast preventief afvalstoffenbeleid werden in
het bijzonder scheiding aan de bron en compostering als mogelijkheden aangemerkt. Naar aanleiding van deze keuze
werd ter voorbereiding van het verdere onderzoeksprogramma een tweetal deelstudies in fase 11 uitgevoerd.
Onder begeleiding van de Vakgroep Economische Psychologie van de KHT werd een onderzoeksmodel met betrekking tot scheiding aan de bron ontwikkeld. Daartoe werd onder andere een enquête verricht onder 400 huishoudens
welke betrokken waren bij de gescheiden inzamelingsexperi menten in het Stadsgewest Den Bosch. De resultaten van
deze voorstudie werden tevens vertaald in een aantal beleidsaanbevelingen voor de verdere vormgeving van proefnemingen met gescheiden inzameling van afvalstoffen (lit. 3).
Verder werd onder begeleiding van de Vakgroep Fysische Technologie van de THE een aanvullende literatuurstudie
uitgevoerd naar beschikbare composteringstechnieken en de relatie tussen procesuitvoering en te realiseren compostkwaliteiten (lit. 4).
3. De toepasbaarheid van alternatieve inzamelings- en verwerkingstechnieken wordt in hoge mate bepaald door de
afzetbaarheid van teruggewonnen materialen en/ of energiedragers. Gezien de keuze genoemd in voorgaand punt,
vormde bestud ering van de afzetmarkten voor compost in Noord-Brabant een eerste onderzoeksprioriteit.
Onder begeleiding van de Vakgroep Marketing en Marktonderzoek van de KHT is nog in fase li een voorstudie
uitgevoerd om m eer in het algemeen na te gaan in hoeverre bij onderzoek naar afzetmarkten voor secondaire
grondstoffen bestaande markttheorieën, marketinginstrumenten en dergelijke bruikbaar zijn. Het geformuleerde
onderzoeksmodel werd op toepasbaarheid getoetst aan de hand van de ervaringen met de afzet van producten uit de
gescheiden inzamelingsproeven in het Stadsgewest Den Bosch.
4. Voor specifieke categorieën afvalstoffen zoals genoemd in de Afvalstoffenwet werd besloten het onderzoek binnen
WMP onder andere te richten op de problematiek van drijfmestoverschotten in Noord-Brabant. Daarbij werd, mede
gezien de reeds aanwezige kennis op dit gebied binnen de THE (Vakgroep Fysische Technologie) het accent gelegd
op onderzoek naar vergistingsprocessen. Gezien de relatie tussen drijfmestproblematiek en de gesignaleerde problemen met betrekking tot de directe afzet van slib afkomstig van rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) in de landbouw is in het vergistingsonderzoek ook aandacht besteed aan het RWZI-slib.
Aanvullend op het in fase li vastgestelde onderzoeksprogramma is in de verdere fasen van het project nog een tweetal
deelstudies toegevoegd. Deze hadden betrekking op het ontstaan en de verwerking van bouw- en sloopafval m
Noord-Brabant en overige (d.w.z. naast vergisting) mogelijke verwerkingstechnieken voor RWZI-slib.
5. De in fase I geconstateerde gebreken in kennis over omvang en samenstelling van de afvalstromen in Noord-Brabant
dienden te leidden tot een aantal onderzoeksactiviteiten. Deels moesten deze gericht zijn op het permanent aanvullen
en actualiseren van kwantitatieve gegevens. Anderzijds werd in fase 11 vastgelegd dat specifiek onderzoek naar de
systematiek van het registreren en de opbouw van een - gea utomatiseerd - informatiemodel met betrek kin g tot
afvalstromen noodzakelijk was.

2.3. Fase 111: uitvoering deelprojecten 1983-1985
In het tijdvak 1983-1985 is onder begeleiding van vakgroepen van de KHT en THE een groot aantal deelstudies
uitgevoerd. Daarnaast zijn door de coördinatiegroep WMP een aantal onderzoeksactiviteiten verricht. Voor een belangrijk deel hadden deze betrekking op het continu actualiseren van de gegevens verkregen in Fase I door middel van
literatuurstud ie, bedrijfsbezoeken, congresdeelname, overleg met onderzoeksinstellingen elders etc. Tevens was de
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coördinatiegroep direct betrokken bij het inventariseren van de noodzakelijke gegevens over hoeveelheden en samenstelling van de vrijkomende afvalstoffen in Noord-Brabant. Bijlage 1 geeft een overzicht van de projectstructuur in fase 111
en de deelnemende vakgroepen in het totale onderzoeksprogramma) . Onderstaande tekst biedt een beeld van de
uitgevoerde deelstudies. Bij de opsomming is uitgegaan van en wordt telkens verwezen naar de in 2.2 . weergegeven 5
hoofdlijnen voor nader onderzoek waarop in de betreffende deelstudies het accent lag.
Hoofdlijn 1:
Definitieve verwijdering door middel van gecontroleerd storten

In de eerdere fasen van het proj ect is nadrukkelijk gewezen op de noodzakelijkheid van voldoend e stortcapaciteit, ook in
de toekomst, voor de verwijdering van res iduen uit afvalverwerkings sys temen. Bekend is dat de selectie van potentiële
locaties voor gecontroleerd storten in het algemeen velerlei problemen oplevert. In één van de deelprojecten uit fase III is
geëvalueerd in hoeverre het instrument van milieu-effect-rapportage een deeloplossing voor deze problemen kan vormen (!it. 8).
In een apart KHT-THE (naast het Waste Management Programma) onderzoek is verder onder meer onderzoek verricht
naar technische en economische haalbaarheid om stortgas te benutten als potentiële energiedrager bij de thermische
vcrwerking van RWZI-slib (I it. 24).
Hoofdlijn 2:
Behoud van schaarse stortgrond door middel van preventief beleid, scheiding aan de bron en compostering

Preventief afvalstoffenbeleid
In het project' afvalbeheer op juridische basis' is in het bijzonder aandacht besteed aan de mogelijkheden om binnen deN ederlandse- wetgeving het ontstaan van afvalstoffen te voorkomen (lit. 6).
Meer specifiek is in het Waste Management Project een drietal deelstudies uitgevoerd met betrekking tot preventief
afvalstoffenbeleid. Zo is een th eo retisch model uitgewerkt voor de bestudering van de factoren welke van invloed zijn
op het vrijkomen van afvalstoffen in productieprocessen. De nadruk lag daarbij op de factoren van bedrijfseconomische
aard (!it. 17). Dit model is gedeeltelijk getoetst in een deel project naar investeringsgedrag in biogasinstallaties binnen de
-intensieve- veehouderij (lit. 18).
In het derde deelproject vormde niet het ondernemersgedrag maar het consumentengedrag de invalshoek. Door middel
van een enquête onder ruim 400 bezoekers van winkelcentra is een beeld verkregen van de mate waarin bij de aanschaf
van consumentengoederen (met name niet-duurzame producten) rekening wordt gehouden met milieu-/afvalaspecten
(I it. 19).

Scheiding aan de bron
In een reeks deelstudies is het in fase IJ ontwikkelde model met betrekking tot sociaal-psychologische aspecten van het
gescheiden inzamelen nader bestudeerd. Binnen het kader van de proefnemingen in het Stadsgewest Den Bosch met
gescheiden inzam eling van huishoudelijke afvalstoffen zijn in het bijzonder de gedragsaspecten in de loop van de tijd
gevolgd (!it. 7 en 16).
Tevens is onderzocht in welke mate het afval correct gescheiden werd en in hoeverre de resultaten uit eerdere deelstudies
valide geacht mogen word en (!it. 16).
Ook het experiment met gescheiden inzameling in de gemeente Oirschot (vanaf 1984) is door middel van een aantal
deelstudies geanalyseerd. In tegenstelling tot de experimenten in het Stadsgewest Den Bosch ligt in Oirschot het accent
op de inzameling van afzonderlijke afvalcompenenten (papier, glas, textiel en probleemstoffen). De resultaten van deze
analyse staan beschreven in lit. 29.

Compostering
Op basis van de voorstudie uit fase IJ is in 1983 een aantal praktische experimenten met compostering van zowel
gescheiden ingeza m eld huishoudelijk afval (de zogenaamde 'natte' fractie) als m et de organische fractie uit een huisvuilscheidingsinstallatie uitgevoerd. Centraal stond daarbij de kwaliteit van de verkregen compostsoorten (lit. 11).
In 1984 is gestart met een onderzoek dat zeer specifiek gericht is op de problematiek van zware metalen in compost. In
dit deelproject is getracht de herkomstbronnen van zware metalen te traceren w aa rbij in het bijzonder het uitlooggedrag
tijdens composteringsprocessen bestudeerd werd (lit. 28).
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Hoofdlijn 3:
Toepasbaarheid van alternatieven wordt- mede - bepaald door afzetmarkten

Gezien het belang van de mogelijkheden om composteringstechnieken in te zetten in toekomstige afvalverwijderingssystemen is in het Waste Management Project de potentiële afzetmarkt voor compost in Noord-Brabant onderzocht.
Daartoe is een tweetal deelstudies uitgevoerd naar de afzetperspectieven in de verschillende marktsegmenten in relatie
metde-gewenste-compostkwaliteiten (!it. 10 en 14).
Hoofdlijn 4:
Onderzoek specifieke afvalcategorieën

Naast het eerder aangegeven onderzoek rond de categorieën huishoudelijke afvalstoffen (inclusief stedelijk bedrijfsafval
en grof huisvuil) en - normaal verwerkbaar- procesafval uit bedrijven, is in het Waste Management Project fase II1
aandacht besteed aan bouw- en sloopafval, mest en RWZI-slib.
Voor de categorie bouw- en sloopafval is een omvangrijk onderzoek verricht naar de vrijkomende hoeveelheden en
verwerkingsmogelijkheden in Noord-Brabant. Het huidige hergebruik is daarbij in kaart gebracht waarbij tevens
gekeken is welke mogelijkheden er bestaan om het hergebruik in de toekomst te bevorderen bijvoorbeeld als gevolg van
nieuwe toepassingsgebieden voor puingranulaten (!it. 22).
In een ander deelproject zijn de juridische knelpunten en consequenties van een eventuele provinciale verordening voor
de regulering van (varkens-)drijfmestoverschotten geanalyseerd (lit. 20). Meer technologisch gericht onderzoek binnen
het WMP had tot doel om de invloed vast te stellen va n voorbehandelingen van drijfmest en RWZI-slib op de
omzettingssnelheid en gasopbrengst van verschillende vergistingsprocessen (lit. 12 en 22).
In een omvangrijke KHT-THE studi e is ook de economische en technische haalbaarheid van slibverbranding onderzocht. Daarbij is tevens de mogelijkheid bes tudeerd om stortgas als potentiële energied rager bij de thermische verwerking van zuiveringsslib te benutten (lit. 24).
Hoofdlijn 5:
Meer inzicht is noodzakelijk in de omvang en aard van de afvalstromen in Noord-Brabant

Voor de categorie huishoudelijke afvalstoffen/ grof huisvuil is een analyse opgesteld met betrekking tot hoeveelheden,
inza m elings- en verwerkingssystemen en vormen van hergebr uik in Noord-Brabant. Uitgangspunt voor deze analyse
vormde de gegevens van de Noord-Brabantse gemcenten uit de landelijke IV A-enq uête van 1981 (!it. 15).
In het Stadsgewest Tilburg is een schriftelijke enquête (volgens de methodiek van de 2-jaarlijkse - landelijke - CBSenquête) naar normaal verwerkbaar bedrijfsafval uitgevoerd. Hierbij waren in totaal ± 800 bedrijven betrokken. Doel
van deze deelstudie was met name de bruikbaarheid van de methode van schriftelijk enquêteren voor het inventariseren
van regionale bedrijfsafvalstromen te toetsen (!it. 9).
In samenwerking met een parti culiere transportondernemin g en het Rijksinstituut voor Milieu-hygiëne (RIVM) is in
1984 gestart met een serie proefnemingen in Zuid-Oost Brabant rond de categorie afvalstoffen uit de zakelijke en
openbare dienstverlening. In eerste instantie is het onderzoek gericht geweest op het verkrijgen van een betrouwbaar
beeld van hoeveelheden en samenstelling van het afval uit deze specifieke bedrijfstakken. Op basis van de analyseresultaten staat vanaf 1985 een aantal ex perimenten met gescheiden inzameling gepland (!it. 26).
In samenwerking m et een tweetal adviesbureaus wordt begin 1986 een onderzoek afgerond naar de globale hoeveelheden en samenstelling van bedrijfsafvalstoffen gespecificeerd naar bron van herkomst (bedrijfstak naar SBI-code) en
regio/samenwerkingsgebied in Noord-Brabant (lit. 27).
Meer algemeen is in 1984 gestart met een deelproject dat betrekking heeft op de ontwikkeling van een geautomatiseerd
registratie- en informatiesysteem voor afvalstoffen in Noord-Brabant (lit. 21).
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De to epasbaarheid van alternatieven wordt mede bepaald door afzetm arktw; de tJe rwerking van de inh oud van glasbakken.
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3. Evaluatie van het onderzoeksprogramma
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten van de WMP-deelprojecten uitgevoerd in de periode 1980-1985
weergegeven. Ten aanzien van de evaluatie van de bevindingen worden vooraf in paragraaf 3.1. de voornaamste
uitgangspunten behandeld waarop de evaluatie heeft plaatsgevonden. In het bijzonder wordt daarbij ingegaan op de
doelstellingen van het toekomstige provinciale afvalstoffenbeleid in Noord-Brabant.
De resultaten van de deelprojecten worden in paragraaf 3.2. t/ m 3.5. per afvalcategone beschreven. Indien relevant
worden vergeliJkingen getrokken met bevindingen van elders verricht onderzoek, welke zijn verkregen naar aanleiding
van de na fase I voortgezette activiteiten op het gebied van l.iteratuurstudie, congresdeelname, bedriJfsbezoeken, etc.
Zoals in 2.3. opgemerkt vormden deze activiteiten een belangrijk onderdeel van het takenpakket van de coördinatiegroep van het Waste Management Project. Het betrekken in de conclusies van gegevens van studies elders, voorzover
dat al niet plaatsvond in de afzonderlijke deelprojecten geeft meer inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van de
afvalstoffenverwijdering in het binnen- en buitenland en daarmee de relevantie van de specifieke Noord-Brabantse
bevindingen.

3.1. Uitgangspunten voor de evaluatie
Bij de evaluatie van de resultaten van het WMP- onderzoeksprogramma is aangesloten op de doelstellingen van het
toekomstige provinciale afvalstoffenbeleid voor Noord-Brabant. Voor de huidige planperiode is de primaire doelstelling
van het beleid, het reguleren van de bestaande afvalstromen.
Gestreefd wordt om de thans nog sterk gedecentraliseerde verwerking c.q. verwiJdering van afvalstoffen te concentreren
op een beperkt aantal regionale- stort- locaties. Hiermee wordt beoogd de doelmatigheid van de afvalverwijdering in
Noord-Brabant, daar waar noodzakeliJk, te verg roten.
Met een beperkt aantal g rote locaties ontstaat bovendien een beter draagvlak om aan stringentere voorwaarden en eisen
met betrekking tot het gecontroleerd storten (lBC-criteria) te kunnen voldoen.
Naast deze doelstelling gericht op de sanering van thans ongewenste situaties wordt in het eerste Provinciale Afvalstoffen Plan tevens een aanzet gegeven voor het toekomstige beleid.
In deze aanzet zijn de hoofdlijnen te onderkennen zoals de RiJksoverheid deze hanteert voor het afvalstoffenbeleid op
nationaal niveau. In o.a. de memorie van toelichting van de Afvalstoffenwet (!it. 30) en het Indicatief Meerjaren
Programma Afvalstoffen (!it. 31) wordt de prioriteit gelegd op het terugdringen van het afvalaanbod in samenhang met
een gewenste besparing op schaarse grondstoffen.
Als belangrijkste onderdelen voor een dergelijk beleid worden- in volgorde van prioriteit- genoemd: maatregelen in
het kader van een preventief afvalsroffenbeleid, scheiding aan de bron en de inpassing van systeem en technieken in de
bewerkingsfase gericht op het terugwinnen van materialen en/ of energiedragers uit afvaL Ook voor Noord-Brabant
vormt het terugdringen van het - te storten - afvalaanbod een steeds urgentere beleidsopgave als gevolg van het
schaarser worden van beschikbare stortcapaciteit. Niet zozeer het directe ruimtebeslag voor het gecontroleerd storten
van afvalstoffen staat daa rbij op de voorg rond maar veeleer de v rijwel onoplosbare bestuurlijke en politieke problemen
bij de planologie van nieuwe stortlocaties (zie o.a. !it. 8).
Een gangbare opvatting is dan ook dat afvalbeleid in essentie een gevecht vormt om het behoud van schaarse stortgrond.
In fa se I van het Waste Manage ment Project is een g root aantal methoden en technieken in sfeer van preventie,
inza meling en be- en verwerking beoo rdeeld op hun toepasbaarheid in de Brabantse situatie.
Als belangrijkste criteria bij de beoordeling werden o.a. gehanteerd:
- (bedrijfs-)economische kosten;
- milieu-effecten (landschapsgebruik, lawaai, luchtverontreiniging, bodembelasting, oppervlaktewater- en grondwaterve rontreiniging etc.);
- reductie t.a.v. benodigc stortcapaciteit;
- grond stoffen- en energ iebesparing;
- maatschappelijke acceptatie;
- bedrijfszekerheid en flexibiliteit.
Daarbij werd opgemerkt dat de beoordeling meer kwalitatief dan kwantitatief van aard was onder meer door het
ontbreken van geschikte operat ionalisaties voor genoemde criteria.
Verder speelde een rol dat met een aantal technieken nog weinig ervarin g was opgedaan en daa rvoor onvoldoende
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betrouwbare gegevens beschikbaar waren (bijv. voor mechanische huisvuilscheiding, pyrolyse en de toepassing van
RDF).
Wel kan gesteld worden dat bij d~ bepaling van onderzoeks-prioriteiten voor Noord-Brabant het economisch criterium
van doorslaggevend belang was. Gegeven de bestaande kostenstructuur met betrekking tot de afvalverwijdering in de
provincie werden complexe technologische oplossingen op korte en midden-lange termijn als gevolg van de hieraan
verbonden hoge kapitaalsinvesteringen minder gewenst geacht.
De voorkeur voor relatief lage investeringskosten leidde tot een keuze voor afvalpreventie en systemen van scheiding
aan de bron. Bij de afweging van mogelijke verwerkingstechnieken werd de voorkeur uitgesproken voor compostering
op grond van kosten, milieu-effecten, mogelijke volume-reductie en bedrijfszekerheid (zie ook par. 2.2. en !it. 1).
In de verschillende deelstudies in fase IJ en lil is vervolgens de potentiële toepasbaarheid van de geselecteerde methoden
en technieken nader onderzocht. In het bijzonder werden aanvullende gegevens verzameld met betrekking tot die
aspecten (criteria) welke in eerste instantie onvoldoende aanwezig waren ten behoeve van een meer definitieve beoordeling.
Tevens is door middel van literatuurstudie, bedrijfsbezoeken etc. nagegaan welke ontwikkelingen er hebben plaatsgevonden ten aanzien van de voorshands niet geselecteerde methoden en technieken welke aanleiding zouden kunnen
geven tot een herziening van de oorspronkelijke afweging.
Concreet zijn dan ook in de evaluatie van de resultaten van het totale WMP-onderzoeksprogramma de onderstaande
zwaartepunten gelegd:
Categorie huishoudelijke afvalstoffen (zie par. 3.2.)
• Bij preventief afvalstoffenbeleid is met name de toepasbaarheid van de hierop te baseren methoden beoordeeld. In
eerste instantie zijn daartoe de JUridische mogelijkheden op provinciaal niveau onderzocht. Een tweede belangrijk
beoordelingsaspeet vormde de eventuele acceptatie van de methoden voor de huishoudens c.q. consumenten.

• Bij scheiding aan de bron lag het accent op de acceptatie van de mogelijkheden voor gescheiden inzameling. Door
middel van sociaalpsychologische studies is beoordeeld in welke mate potentiële bereidheid tot deelname binnen
huishoudens aanwezig kon worden verondersteld. Het aspect van bedrijfszekerheid van gescheiden inzamelingssystemen kon worden onderzocht door analyses van de daadwerkelijke deelname over langere termijn aan dit soort
experimenten. Het economisch aspect is deels onderzocht vanuit de batenkant door een beoordeling van de kwaliteit
van de gescheiden ingezamelde materialen en de daarmee samenhangende afzetperspectieven. Op beperkte schaal is
zodoende ook inzicht verkregen in de mogelijke bijdrage van gescheiden inzameling in een vermindering van benodigde stortcapaciteit.
• Bij de verwerkingsmethode van compostering lag de nadruk op de aspecten bedrijfszekerheid en flexibiliteit van de
verschillende composteringsprocessen/-technieken. De beoordeling van het aspect flexibiliteit vond o.a. plaats door
het inventariseren van de specifieke - fracties uit - afvalstromen welke door middel van compostering in NoordBrabant verwerkt zouden kunnen worden. Bij het milieu-aspect werd een onderscheid gemaakt tussen de potentiële
emissies tijdens het composteringsproces en de emissies ten gevolge van het gebruik van de verkregen compost.
Evaluatie van geschikte afvalstromen en composteringstechnieken leverde inzicht in de te verwachten compostkwaliteiten (zware metalen, e.d.) en daarmee samenhangende afzetmogelijkheden voor compost in Noord-Brabant. Aanvullende marktstudies waren gericht op het verkrijgen van meer gegevens met betrekking tot het economische aspect.
• Voor de niet in specifieke deelstudies onderzochte verwerkingstechniek ' verbranding' zijn door middel van bureau studies aanvullende gegevens verzameld ten aanzien van het economische en milieu-aspect. Gezien de hoge mate van
reductie van benodigde stortcapaciteit welke in het algemeen aan thermische verwerkingsmethoden is verbonden, is
kritisch bekeken of recente ontwikkelingen in kosten en emissiebestrijding aanleiding gaven tot een herziening van de
eerdere beoordelingsresultaten.
• Ten aanzien van mechanische huisvuilscheiding lag de nadruk op het aspect bedrijfszekerheid van deze techniek welke
ten tijde van de literatuurstudie in fase I nog als relatief laag moest worden beschouwd. Mede in verband met de
bedrijfszekerheid en het economisch aspect werden aanvullende gegevens verzameld met betrekking tot de afzetbaarheid van de terug te winnen materialen en/ of energiedragers. Hiermee wordt ook een beoordeling mogelijk van de
potentiële reductie in benodigde stortcapaciteit.
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Bij het aspect flexibiliteit is in het bijzonder aandacht besteed aan de relatie tussen mechanische scheiding en voorafgaande systemen van gescheiden inzameling .

Categorie bedrijfsafvalstoffen (zie par. 3.3.)
• In het onderzoek naar de mogelijkheden voor een preventief bedrijfsafvalstoffenbeleid lag het accent in d e WMPstudies op het (bedrijfs)economisch en acceptatie-aspect. Beoordeeld is welke rol de objectieve en subjectieve kosten
spelen binnen ondernemingen bij de besluitvorming rond investeringen in milieu- en afvalvraagstukken.
• Ten aanzien van d e - gescheiden - inzameling en be- en verwerking van bedrijfsafvalstoffen is op basis van het
uitgevoerde WMP-onderzoek slechts een beperkte beoordeling van systemen en technieken op genoemde criteria
mogelijk. Conform de aanbevelingen uit fase I en I! heeft het onderzoek zich in hoofdzaak geconcentreerd op het
inventariseren van de bestaande afvalstromen. Dit inzicht in de hoeveelheden en samenstelling van het vrijkomende
bedrijfsafval vormt een absolute voorwaarde voor een verantwoorde afweging van de eventuele mogelijkheden. In een
voortzetting van één van de WMP-deelprojecten zal in 1986 voor een aanral geselecteerde bedrijfsafvalstromen de
mogelijkheden voor gescheiden inzameling en mechanische nascheiding (kosten/baten, mogelijke volume-reductie
van de afvalstroom, etc.) nader onderzocht worden.

De categorie bouw- en sloopafval (zie par. 3.4.)
• In de deelstudie naar de verwijdering van bouw- en sloopafval in Noord-Brabant heeft een beoordeling op vrijwel alle
genoemde aspecten (criteria) plaatsgevonden. Gezien de relatiefkleine m arge tussen productiekosten en opbrengsten
van puingranulaten e.d. uit verwerkingsinrichtingen voor bouw- en sloopafval vormde het economische aspect daarbij
de belangrijkste factor in de eval uatie.

De categorie mest en RWZI-slib (zie par. 3.5.)
• Ten aanzien van een preventiefbeleid voor mest in Noord-Brabant is in het WMP-onderzoek meer algemeen gekeken
naarde-juridische-mogelijkheden voor een dergelijk beleid. In het onderzoek naarbe-en verwerkingstechnieken is
een economische evaluatie opgesteld door diverse uitvoeringsvarianten van een vergistingsproces.
• Bij het onderzoek naar RWZI-slib stond een technische en economische evaluatie centraal van alternatieve verbrandingssystemen, al dan niet in combinatie met de toepassing van stortgas als energiedrager. In het bovengenoemde
vergistingsonderzoek naar (varkensdrijf)mest waren tevens een aantal experimenten met de vergisting van RWZI-slib
opgenomen. Zoals opgemerkt lag het accent daarbij op de economische ha albaarheid van de geselecteerde technieken.

3.2. Huishoudelijke afvalstoffen
In de presentatie van de bevindingen wordt in onderstaande tekst uitgegaan van de hoofdlijnen zoals weergegeven in de
paragrafen 2.1. en 2.2.
Hoofdlijn 1:
Storten van afvalstoffen is een noodzakelijk onderdeel van elk verwijderingsmodel

Definitieve verwijdering van residuën door middel van gecontroleerd storten is in Noord-Brabant voor ± 95% van al
het totaal vrij komende afval de gehanteerde verwerkingsmethode. Op grond van de uitgangspunten van het landelijke
en provinciale afvalstoffenbeleid moet dit gegeven als een ongewenste situatie worden gekenmerkt. Verwacht mag
worden dat nieuwe eisen en voorschriften voor het gecontroleerd storten (gebaseerd op de lBC-criteria) deze verwerkingsmethode in de nabije toekomst aanzienlijk duurder zal maken. In diverse scenario's voor de toekomstige afvalverwijdering wordt al rekening gehouden met een storttarief in de ordegrootte van 40 tot 50 gulden per ton. Thans is het
gemiddeld in Noord-Brabant gehanteerde tarief 20 gulden per ton. Tevens vormt de locatiekeuze voor nieuwe stortplaatsen veelal een vrijwel onoplosbare bestuurlijke opgave.
In een deelstudie van het WMP is onderzocht in ho everre het mer-plichtig worden van stortactiviteiten (boven 50.000
ton/jaar) van invloed zal zijn op dit type besluitvormingsprocessen. De conclusie uit het onderzoek luidde dat milieueffect-rapportage (mer) onder bepaalde voorwaarden de structuur en kwalitatieve inhoud van de besluitvorming kan
verbeteren. Of daarmee de acceptatie en realisatie van de uitkomsten van het besluitvormingsproces in positieve zin
beïnvloed wordt blijft echter een onzekere factor.
In Noord-Brabant en elders in Nederland bestaat een sterk toegenomen belangstelling voor de winning van gas dat
vrijkomt door- anaërobe- omzettingsprocessen in het afval op stor tplaatsen. Stortgaswinning wordt reeds toegepast of
bevindt zich in de ontwikkelingsfase op de stortlocaties in o.a. Bavei-Dorst, Nuenen/-Mierlo, Tilburg en Oss.
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In een deelproject van het WMP is aan de technische en economische aspecten van stortgaswinning aandacht besteed .
Door middel van een casestudie is in het bijzonder onderzocht of inzet van stortgas als energiebron bij de verbranding
van RWZI-slib rendabel is. In het onderzochte geval bleek dit niet het geval te zijn. Algemeen echter is de conclusie dat
gaswinning op stortlocaties, naast milieuhygiënische voordelen, aantrekkelijk is zodra aan bepaalde voorwaarden voor
de afzet van het al dan niet gezuiverde gas voldaan kan worden. Deze voorwaarden hebben betrekking op de transportafstand naar de verbruiker(s), grootte en fluktuaties in de energievraag e.d.
De belangrijkste conclusie binnen hoofdlijn 1 naar aanleiding van de verrichte deelstudies en de inventarisatie
van ontwikkelingen elders betreft de verwerkingstadeven voor storten in Noord-Brabant.

Duidelijk is dat in de thans gehanteerde storttarieven onvoldoende rekening wordt gehouden met de lBCcriteria (Isoleren, Beheersen en Controleren). De kosten voor met name de nazorgfase zijn veelal niet in de
tarieven doorberekend. Tevens komt in de huidige tarieven het schaarste-aspect van de beschikbare stortgrond in Noord-Brabant niet tot uiting. Het begrip schaarste heeft daarbij niet zozeer betrekking op het
directe ruimtebeslag, benodigd voor het storten, maar veeleer op de vaak complexe planologische en bestuurlijke/politiek vraagstukken rond het aanwijzen van nieuwe stortlocaties.
Hoofdlijn 2:
Behoud van schaarse stortgrond vereist in Noord-Brabant onderzoek naar en ontwikkeling van een preventief afvalstoffen beleid, verdergaande scheiding aan de bron en toepassing van compostering

In fase I is opgemerkt dat de mogelijkheden voor een preventief afvalstoffenbeleid op provinciaal niveau in eerste
instantie als beperkt werden beschouwd. In fase 111 van het onderzoek zijn in het bijzonder de juridische instrumenten
voor een provinciaal beleid in een deelstudie nader onderzocht.
Een van de belangrijkste instrumenten is daarbij de mogelijkheid tot aanpassing, dat wil zeggen verhoging, van de thans
gebruikelijke storttarieven in Noord-Brabant. Enerzijds zal dit leiden tot een beperking van het ontstaan van afvalstoffen
terwijl anderzijds- duurdere- alternatieveinzamelings-en verwerkingstechnieken, gericht op hergebruik , gestimuleerd
zullen worden. De juridische mogelijkheden om een dergelijke ingreep in de verwerkingstarieven op provinciaal niveau
af te dwingen, bleken echter niet voorhanden.
Een tweede deelstudie binnen het WMP had tot doel de mogelijkheden te onderzoeken om door middel van beïnvloeding van het koopgedrag van consumenten het potentiële aanbod van afvalstoffen uit huishoudens te beperken.
Naar aanleiding van een omvangrijke enquête onder 400 bezoekers aan winkelcentra bleek een verrassend groot deel van
de benaderde consumenten bereid om bij de aanschaf van producten rekening te houden met afval- en overige milieuaspecten. Niettemin was men van mening dat bij de producten te weinig informatie wordt verschaft om een dergelijk
gedragsvoornemen te kunnen vertalen in een daarop aangepast koop beleid. In het betreffende deelrapport (lic . 19) wordt
dan ook geconcludeerd dat de invoering van zogenaamde milieu-labels gewenst is.
Zoals aangegeven in par. 2.3. vormde scheiding aan de bron een zwaartepunt in het WMP-onderzoeksprogramma. De
verrichte deelstudies waren in het bijzonder gericht op de sociale en psychologische factoren welke een rol spelen bij het
al of niet actief deelnemen aan proefnemingen met het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval. Naar aanleiding
van de experimenten met scheiding aan de bron in het Stadsgewest Den Bosch en in de gemeente Oirschot kon een groot
aantal gegevens worden verzameld.
Analyse van de gegevens toonde aan dat er onder de bevolking een hoge mate van potentiële en actieve bereidheid tot
deelname bestaat. Deze bevinding uit het WMP-onderzoek komt overigens overeen met de resultaten van soortgelijke
studies elders (Woerden/ Amersfoort, Groningen, Purmerend, De Bilt, Leiden, e.d.) en weerspreekt eerdere algemene
pessimistische verwachtingen op dit punt.
Om een daadwerkelijk hoge deelname in de praktijk te realiseren dient wel bij de opzet van gescheiden inzameling aan
een aantal voorwaarden te worden voldaan. In het bijzonder maakte het WMP-onderzoek duidelijk dat er sprake moet
zijn van een goede voorlichting naar de bevolking toe zowel vóór als tijdens de proeven. Ook de gebruiksvriendelijkheid
van het aangeboden inzamelingssysteem bleek een belangrijke rol te spelen. De scheidingsregels (bijvoorbeeld 'nat/droog' scheiding) moeten eenvoudig voor de burger te hanteren zijn en aan het ontwerp van het bewaarsysteem
(gekleurde plastic zakken, glasmandjes e.d.) worden hoge eisen gesteld. In de betreffende WMP-rapporten zijn uitgebreide aanbevelingen ten aanzien van bovengenoemde aspecten opgenomen.
Zowel in de proeven in het Stadsgewest Den Bosch als in de gemeente Oirschot lag het accent op de zogenaamde 'droge'
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H et gescheiden inzam elingsexperimerlf in het Stadsgewest D en Bosch; han dmatige rzascheiding r10odzakelijk.
o f waardevolle componenten. In O irschot werden papier/ karton, glas en textiel als afzonderlij ke m ateri alen ingezameld,
terwijl in Den Bosch meerd ere co mponenten als één fra ctie aa ngeboden konden worden.
Inzamelen als één fractie za l in het alge m een leiden tot een eenvo udige r (d.w.z. goedko per) inza m elin gssys teem. Daar
tegenover staat, zoals in het geva l va n D en Bosch, de noodzaa k to t een vrij kostba ar (handmati g) nascheidingsproces.
In hoeverre mechanisatie va n een dergelijke nascheiding leidt tot een kostenreductie is th ans nog moeilijk aan te geven.
In dit vcrband zijn zeker de binnen ko rt te verwachten eindres ultaten van de proefnemin g Woe rden/ Amersfoort van
groot belang.
Volgens een voorlopig resultaat va n het experiment in Oirschot levert de gescheiden inzamelin g in de gekozen opzet een
vo lu me reductie van de afvalstroo m in de ordegrootte van 10% op. Inza m elen van de drog e compo nenten als één fractie
heeft het voordeel dat meer m ateri alen aa ngeboden kunnen w o rd en (bijvoorbeeld naast papier/ karto n , glas en textiel
ook blik en kunststoffen) .
De extra vo lume-reductie di e o p deze wijze bereikt wordt moet wel afgewogen worden tegen de kw aliteit en daarmee
afze tb aa rh eid va n de teru g te w inn en producten uit het in geza m elde m en gsel.
Gezien de sa menstellin g van het-Nederl andse -huishoudelijk e afval is voor het verkrij gen va n een aanz ienlijke volumeredu ctie van de afvalstroom de gescheiden inzameling va n de 'natte' o f o rganische fr acti e welli cht te prefereren.
Bovendien ma g niet vergeten wo rd en dat voor componenten als papier/ karton, glas en textiel veelal reeds redelijk
fun ctionerende inzamelingsstructuren bes taan. Duidelijk bleek bij de proefn eming in Oirschot dat het nieuwe systeem in
een concurrentieverhouding tot deze structuren staat hetgeen leidt tot een lage r rendement van de proef dan oorspronkelijk we rd ve rwacht.
Opge merkt wo rdt dat de laatste j aren in binnen- en buitenland proefneminge n met gescheiden inza m elin g een g roeiende
belangs telling onder vinden. Doo r het gro te aa ntal mogelijke ont we rp va ri anten (beoogde materi alen, haa l- o f brengsystemcn, inzam el- / bewaarmiddel, inzamelfrequentie, vrij w illige versus verplichte deelname) is het o p dit m o ment nog
moeilijk aa n te ge ven welke sys tem en va n gescheiden inzameling de voo rkeur hebben.
Uit het WMP-onderzoek blijkt in ieder ge val dat gescheiden inzam eli ng een hoge mate van acceptatie onder de
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bevolking ondervindt. In vergelijking met andere methoden van verwerking is sprake van relatief lage - directe investeringskosten. De - latere - inpassing van technieken als mechanische scheiding, verbranding en compostering
blijft in het algemeen mogelijk en wordt veelal positief beïnvloed door het aanbrengen van een voorscheiding in de
afvalstroom tijdens de inzamelingsfase. Dit aspect komt met name in een onderzoek van het IV AM naar voren waarbij
de vermenging van verschillende afvalstromen tijdens het inzamelen en daarmee samenhangende problemen bij verdere
verwerking centraal stond (zie !it. 32).
Voor de komende planperiode wordt dan ook geconcludeerd dat çen aantal verdere proefnemingen met gescheiden
inzameling in Noord-Brabant wenselijk is. Aan drie varianten wordt daarbij de voorkeur gegeven welke schematisch als
volgt zijn aan te duiden.
A. pa pier / karton
glas
textiel
B. organische
fractie
papier/karton
glas
textiel

c.

organische
fractie
oven ge
componenten

inzameling als afzonderlijke
componenten in een méér-compartimenten inzamelvoertuig

}

compostering

l

maatregelen om de effectiviteit
van bestaande - gescheiden - inzamelingsstructuren te vergroten

}

compostering

}

inzameling als tweede fractie met
aansluitend nascheiding (handpicking
en/ of mechanisch)

Het onderzoek naar deze varianten moet zich in het bijzonder richten op de aspecten 'potentiële volume-reductie van de
afvalstroom' en de kosten/baten van de genoemde systemen.
Nadrukkelijk wordt echter bepleit om deze proefnemingen selectief te doen plaatsvinden onder optimale begeleiding
(voorlichting, onderzoek , e.d.). Een belangrijk risico van niet zorgvuldig geplande experimenten en eventuele veranderingen in deze experimenten vormt de mogelijkheid van een afnemende belangstelling onder de bevolking tot medewerking. Tevens doorkruisen, zoals al eerder opgemerkt, nieuwe inzamelingsstructuren veelal reeds lang bestaande inzamelingsvormen (oud papier inzameling door verenigingen , glasbakken, e.d.) welke in de loop van de tijd met aanzienlijke
kosten en inspanningen zijn opgebouwd.
Voor de zogenaamde probleemstoffen uit huishoudens lijkt de invoering en uitbreiding van aparte inzamelingsstructuren zonder meer gewenst. In het WMP-onderzoek bij de proefneming met gescheiden inzameling in Oirschot is hieraan
uitvoerig aandacht besteed. Zoals in vele andere gemeenten is bij de inzameling gekozen voor een brengsysteem met
behulp van een gemeentelijk inzameldep6t. Tevens is getracht het bedrijfsleven actief in te schakelen bij de inzameling.
Deze inschakeling van specifid~e branches in de groot- en detailhandel (drogisterijen , verf- en doe-het-zelf winkels,
garage's, etc.) vormt een noodzakdijke voorwaarde om te komen tot een effectieve inzamelingsstructuur (zie ook !it.
33).
Een aantal experimenten in Duitsland is erop gericht geweest om na te gaan of in aanvulling op een volledig brengsysteem de inzameling van probleemstoffen door middel van mobiele inzamelingsacties zinvol was. De diverse studies
wijzen op een verhoging van de ingezamelde hoeveelheden maar dat tegenover deze extra response zeer aanzienlijke
financiële inspanningen stonden (zie !it. 34).
Ook voor de categorie grof huisvuil verdient een aparte inzamelingsstructuur ons inziens de voorkeur. Daarbij wordt
gewezen op het relatief hoge aandeel van waardevolle componenten in deze categorie.
Een gemeentelijk depot in combinatie met inzamelpunten voor grofhuisvuil in de wijken (waarbij tevens probleemstoffen kunnen worden ingeleverd) met aparte voorzieningen voor het gescheiden aanleveren van papier, glas, tuinafval e.d.
zoals in Eindhoven en de gemeente Huizen (Noord-Holland) biedt daartoe goed perspectieven (zie !it. 35).
Alvorens in te gaan op verwerkingstechnieken, al dan niet aansluitend op scheiding aan de bron, worden in onderstaande
tekst nog enkele meer algemene opmerkingen geplaatst ten aanzien van het inzamelen van afvalstoffen.
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- uitvoerig onderzoek in met name Duitsland heeft uitgewezen dat er een duidelijke relatie bestaat tussen de grootte van
het inzamelmiddel en de hoeveelheid en samenstelling van het aangeboden afval (lit. 36). De keuze van een inzamelmiddel vormt dan ook een belangrijk onderdeel bij de formulering van toekomstige verwijderingssystemen. Overdimensienering van de capaciteit van het inzamelmiddel bevordert een 'wegwerp-mentaliteit' (zie ook !it. 37).
- inzameling door middel van mini-containers heeft een aantal voordelen (minder grondstofverbruik in vergelijking
met plastic zakken, verbetering arbeidsomstandigheden bij inzameling, kleinere kans op straat-vervuiling, e.d.). Er is
in Noord-Brabant en elders een tendens naar overschakeling op mini-containers te constateren. Uit sommige studies
blijkt het systeem van mini-containers ook beter toepasbaar bij scheiding aan de bron, hetgeen o.a. tot uiting komt in
hogere responscijfers (zie !it. 38). In het WMP-deelonderzoek naar gescheiden inzameling in het Stadsgewest Den
Bosch zijn de reacties van de huishoudens onderzocht welke betrokken waren bij een overschakeling naar inzameling
door middel van mini-containers. In het algemeen werd het systeem van mini-containers na een korte gewenningsperiode door de gebruikers als positief ervaren. Oorspronkelijke bezwaren als de te verwachten stankoverlast, plaatsgebrek e.d. bleken in de praktijk slechts sporadisch problemen op te leveren.
Ook het relatiefhoge aandeel van de kosten van de inzamelfase in de totale afvalverwijderingskosten rechtvaardigt een
kritische bestudering van bestaande en nieuw te creëren inzamelstructuren. Als gevolg van toegenomen privatisering
en concurrentieverschijnselen op de markt van afvalinzameling is in Noord-Brabant een tendentie op te merken naar
een 'versnippering' van het inzamelgebeuren. Daarbij kan de vraag gesteld worden in hoeverre een dergelijke tendentie de opzet en planning van toekomstige regionale verwijderingssystemen belemmert.
Onderzoek naar verwerkingstechnieken in het Waste Management Project was vrijwel volledig gericht op de mogelijkheden van compostering in Noord-Brabant.
Een eerste deelproject naar compostering werd al in fase II uitgevoerd . In de betreffende voorstudie werden mogelijke
procesuitvoeringen en composteringstechnieken geïnventariseerd in relatie met de te verwachten compostkwaliteiten
(zie lit. 4).
Aansluitend op deze inventarisatie heeft een serie experimenten met compostering plaatsgevonden. In samenwerking
met het bedrijfsleven is de procestechnologie van compostering en de compostkwaliteit van een mechanisch afgescheiden organische fractie uit huishoudelijk afval onderzocht. De resultaten hiervan zijn vergeleken met composteringsproeven van een gescheiden ingezamelde organische fractie uit de gescheiden inzamelingsproef van het Stadsgewest Den
Bosch.
Parallel aan de bevindingen van soortgelijke studies elders luidt de conclusie dat scheiding aan de bron de beste
vooruitzichten geeft voor het verkrijgen van acceptabele compostkwaliteiten. Het onderzoek toonde tevens aan dat het
beheersen van de procescondities tijdens compostering van zeer groot belang is en technologisch nog een complexe
opgave vormt.
In het algemeen is menging en toevoeging van verschillende afvalstromen noodzakelijk om de gewenste parameters met
betrekking tot het te composteren materiaal (structuur, organisch stofgehalte, vochtgehalte, chemische verontreinigingen) te verkrijgen. Zo werd in de genoemde experimenten aangetoond dat gesloten composteringssystemen (in dit
verband een roterende trommel met m echanische beluchting) problemen kunnen opleveren bij de verwerking van alleen
organisch materiaal afkomstig uit gescheiden inzameling.
Gesteld kan dan ook worden dat toepassing van compostering zoveel mogelijk moet worden afgestemd op het totale
potentieel aan organische afvalstomen (-fracties) dat in een reg io vrijkomt. Dit bevordert niet alleen een meer total e
verwijdering van afvalstoffen in het betrokken gebied maar geeft tevens garanties dat door menging e. d . een optimaal te
composteren materiaal ontstaat.
De discussie over de bruikbaarheid van compostering als verwerkingsmethode wordt grotendeels bepaald door de
problematiek van de gehalten aan zware metalen in de geproduceerde compostsoorten. In het W MP is in een andere
deelstudie literatuuronderzoek uitgevoerd naar de mogelijke herkomstbronnen van zware metalen in huishoudelijke
afvalstoffen. Enkele belang rijke herkomstbronnen volgens de inventarisaties tudie zijn in praktijkproeven in samenwerking met de V AM op hun uitlooggedrag tijdens compostering onderzocht.
De resultaten van dit onderzoek laten zien dat sommige potentiële herkomstbronnen inderdaad op basis van uitlogingsprecessen belangrijk bijdragen aan de zware metaalgehaltes in compost. Dit geldt bijvoorbeeld in het bijzonder voor leer
en de loden capsules van wijnOessen; de bijdrage van andere mogelijke herkomstbronnen zoals plastics was daarentegen
gering (zie lit. 28).
In het rapport is tevens aandacht besteed aa n mogelijke strategieën om de gehaltes aan zware metalen in compost te
beperken . De resultaten van een aantal duitse studies (zie o.a. lit. 39) zijn aangehaald waarbij werd getracht om bij
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integrale scheidingsinstallaties voor huishoudelijk afval door middel van afzeving van bepaalde fracties (bijv. kleiner dan
10 mm.) tot een zware metalen reductie te komen. Ook de literatuurstudie van het !VAM (lit. 40) wijst u'it dat dergelijke
strategieën tot nu toe nog weinig bruikbare resultaten hebben opgeleverd. In het algemeen is slechts voor enkele metalen
een totale materialen-balans tijdens verwerking op te stellen. Daarbij zijn de resultaten van velerlei onderzoeken onderling moeilijk vergelijkbaar onder andere door de afwijkende analyse-methoden welke worden gehanteerd.
De belangrijkste reden dat het vraagstuk van wel of niet composteren en in welke vorm (na gescheiden inzameling van
de organische fractie of uitgaande van een fractie verkregen uit mechanische scheiding, etc.) thans niet opgelost kan
worden is gelegen in de nog onzekere situatie met betrekking tot de toekomstige normstelling in Nederland ten aanzien
van compost-kwaliteiten en -toepassingen . Deze zullen geregeld gaan worden in een tweetal wetgevingen welke
momenteel worden voorbereid.
Daarbij is voor compost sprake van een drietal normen (zogenaamde A , B en C waarden) die in dit stadium nog ter
discussie staan. Indien deC-waarden op de toepassing van compost van kracht worden, zullen waarschijnlijk composttypen van goed functionerende scheidingsinstallaties toelaatbaar zijn. Worden echter de A-waarden als richtgevend
overgenomen dan is het niet ondenkbaar dat zelfs compost verkregen uit een gericht gescheiden inzameling op de
organische fractie (groente-, tuin- en fruitafvallen) afvalt.
Op basis van het eigen WMP-onderzoek alsmede van de verrichte literatuurstudie is als conclusie aan te geven dat hoe
vroeger in de inzamelings- en verwerkingsketen de organische fractie wordt afgescheiden des te hoger in het algemeen
de verkregen compost-kwaliteit zal zijn. In hoeverre compostering daarmee een bruikbaar verwerkingsalternatief wordt
zal in hoofdzaak bepaald worden door de toekomstige normstelling. De toepassing van compost in laagwaardige
vormen zoals afdekmateriaal op stortplaatsen is natuurlijk altijd mogelijk en zal bij ontbreken van overige afzetperspectieven zeker in sommige situaties te overwegen zijn. Deelstudies welke nader ingaan op de afzetmarkten voor compost
worden in deze paragraaf onder hoofdlijn 3 besproken.
Naar overige verwerkingstechnieken zoals weergegeven in figuur 1 (zie pag . 14) is conform de selectie van fase 11 geen
specifiek onderzoek verricht.
Door de coördinatiegroep WMP zijn wel continu door middel van literatuurstudie, bedrijfsbezoeken, congresdeelname
e.d. de in fase I verzamelde gegevens geactualiseerd. Zeker ten aanzien van verbranding kunnen op grond van recente
literatuurgegevens de bevindingen uit fase I (zie lit. 1, bijlage band IV) op verschillende aspecten aangevuld worden. Dit
geldt in het bijzonder voor de emissieproblematiek bij verbranding van huishoudelijke afvalstoffen. De resultaten van
onderzoeken welke vrij onlangs zijn uitgevoerd in Zwitserland en Duitsland hebben meer inzicht opgeleverd in de tot
dan toe vrij onbekende emissie-patronen van zware metalen, gechloreerde koolwaterstoffen e.d. bij verbrandingsinstallaties (zie o.a. !it. 41). Deze gegevens, verbeteringen in beschikbare analysetechnieken, algemene ontwikkelingen op
milieuhygiënisch terrein hebben in een aantal West-Europese landen geleid tot verdergaande normen (of plannen
daartoe) voor rookgasreiniging. Voor Nederland zijn nieuwe emissie grenswaarden in het concept 'Richtlijn Afvalverbrandingsinrichtingen' (lit. 42) opgenomen. De consequenties van deze grensvoorwaarden zijn in een onderzoek in
opdracht van VROM doorberekend voor de bestaande afvalverbrandingsinstallaties in Nederland.
Uit het onderzoek blijkt dat voor deze installaties gerekend moet worden met een stijging van de verwerkingstarieven
van minimaal 40% (gemiddeld 70%) als gevolg van toepassing van noodzakelijke rookgasreinigingssystemcn (lit. 43).
Met name dit economische aspect leidt tot de conclusie dat vcrbranding van huishoudelijk afval in Noord-Brabant een
niet aan te bevelen verwerkingsalternatief op korte en middellange termijn vormt. Dit ondanks de vele, reeds in fase I
geïnventariseerde, voordelen zoals volumereductie, betrouwbaarheid en goede afzetperspectieven voor de teruggewonnen energie, etc. Ervaringen met nieuwe verbrandingstechnieken zoals wervelbed verbranding, voor huishoudelijk afval
tonen aan dat bereikbare voordelen van emissiereductie teniet worden gedaan door factoren als noodzakelijke (kostbare)
voorbehandeling van het afval en technologisch onzekerheden m.b.t. procesuitvoering en -beheersing.
Ten aanzien pyrolyse, vergassing, e.d. geven recente literatuurgegevens geen aanleiding tot bijstelling van de in fase I
geformuleerde conclusies over de toepasbaarheid van deze technieken in Noord-Brabant (zie bijv. lit. 44).
Opgemerkt wordt dat de uitgangspunten bij het ontwerp van nieuwe generaties scheidingsinstallaties veranderd zijn. In
West-Europa zijn vele installaties voor mechanische huisvuilscheiding de laatste jaren ingrijpend gewijzigd. Er bestaat
een duidelijke trend naar minder technologisch-complexe procesvoering, inschakeling van hand-picking en opwerking
naar fracties in plaats van naar afzonderlijke materialen zoals papier, kunststoffen e.d. De fracties waarop thans het
merendeel der operationele en geplande installaties gericht zijn betreffen RDF en een composteerbare fractie. De
achtergronden voor deze omschakeling naar andere mechanische scheidingsconcepten zijn uitvoerig in de literatuur
gedocumenteerd (zie o .a. lit. 36 en 39).
In hoeverre mechanische scheiding in deze nieuwe opzet als deeloplossing voor de verwijdering van huishoudelijke
afvalstoffen positief beoordeeld kan worden, is thans nog niet aan te geven. De economische rentabiliteit zal sterk
afhangen van de afzetperspectieven voor de belangrijkste componenten (in het algemeen ferro-metalen, compost en
RDF) van dergelijke installaties.
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Mechanische huisvuilscheiding nog volop in ontwikkeling (VAM-installatie in Wijster).

Naast mechanische scheiding van de to tale stroom huisho udelijke afva lstoffen (integrale scheiding) worden momenteel
in toenemende mate scheidingsinstallaties ontwikkel d w elke aansluiten op vormen va n gescheiden inza meling aan de
bron. In Duitsland zijn enkele van deze type installaties operationeel voor de scheiding van de waardevolle ('d roge')
fra ctie uit de zogenaamde 'grüne T onne' systemen. Voor de gescheiden inza m elingsproef Woerden/ Amersfoort is door
TNO een installatie ontwo rpen waarmee thans ervarin gen worden opgedaan.
De belangrijkste conclusies naar aanleiding van het onderzoek in hoofdlijn 2 kunnen als volgt samengevat worden:
een preventief afvalstoffenbeleid in Noord-Brabant zal zeker gestimuleerd worden indien de huidige
storttarieven aangepast worden. Een dergelijke aanpassing is echter niet door middel vanjuridische instrumenten op provinciaal niveau af te dwingen.
scheiding aan de bron dient voor de komende planperiode(n) in Noord-Brabant het uitgangspunt te
vormen bij de ontwikkeling van nieuwe verwijderingssystemen. Door WMP-onderzoek is met name de
acceptatie van scheiding aan de bron (principiële en daadwerkelijke bereidheid onder de bevolking) in
voldoende mate aangetoond. Volgens studies elders (zie bijv . lit. 45 en 46) is gescheiden inzameling als
eerste fase in een verwerkingssysteem, ook economisch aantrekkelijk.
Onder beschouwing van het criterium 'volume-reductie' verdient het in hoge mate aanbeveling om de
organische component in het huishoudelijk afval centraal te stellen bij gesche iden inzame ling.
met moderne technieken van compostering (gesloten systemen, geforceerde beluchting e.d.) kan een
aanzienlijke volume-reductie voor de categorie huishoudelijke afvalstoffen, b ereikt worden. Gezien de t e
verwachten normstellingen ten aanzien van compost zal waarschijnlijk op langere termijn compostering
van een gescheiden ingezamelde organische fractie (het zogenaamde groente-, tuin- en fruitafval), de beste
perspectieven bieden.
Hoofdlijn 3:
Toepasbaarheid van alternatieve inzamelings- en verwerkingssystemen wordt mede b ep aald door de afzetbaarheid van
teruggewonnen producten

Onderzoek naar afzetmarkten voor materialen en/of energiedragers is in het WM P-programma in hoofdzaak gericht
gewees t op compost. In een tweetal deelstudies zij n huidige en potentieel-toekomstige afzetmarkten in N oord-Braba nt
uitvoerig onderzocht. Conclusie naar aanleiding van het onderzoek luid t dat ondanks de gro te potentiële afzetmogelijkheden het realiseren van een in het kader van de afvalverw ijdering releva nte afzetmarkt zeer problematisch is. N aast het
eerder vermelde probleem ten aanzien van toekomstige normstelling voor compost en composttoepassing speelt ook de
huidige overschotsituatie aa n dierlijke m eststo ffen een rol.
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Volgens de verrichte marktstudies moeten alle inspanningen gericht zijn op een kwaliteitsverhoging van de te produceren composttypen, teneinde een noodzakelijke afzetmarkt te creëren. Conclusies in deze lijn resulteren ook uit andere
studies, zoals bijvoorbeeld een onderzoek naar de afzetmarkt voor compost in de provincie Friesland (zie !it. 47) en een in
opdracht van VROM uitgevoerd landelijk onderzoek (!it. 48).
In het algemeen is de situatie met betrekking tot de afzet van energiedragers gunstiger dan voor secondaire grondstoffen.
Echter voor RDF is- zeker in Nederland -nog relatief weinig ervaring opgedaan met toepassingsmogelijkheden en
afzetmarkten. Duidelijk is wel dat de emissie-problematiek bij de toepassing van RDF een belangrijke factor vormt. In
dit verband kan verwezen worden naar de eerdere opmerkingen over toekomstige emissie-eisen bij verbranding. Tevens
spelen bij de afzet van RDF factoren als transportkosten, houdbaarheid en energie-inhoud een rol. Opwerking van RDF
van zogenaamde fluff tot pellets al dan niet met chemische toevoegingen zal in het algemeen de kwaliteitsaspecten en
daarmee de afzetmogelijkheden positief beïnvloeden. Dit zal echter de productiekosten voor RDF aanzienlijk verhogen
(zie !it. 49). Door TNO is een literatuurstudie naar de afzetperspectieven voor verschillende RDF-typen in Nederland
uitgevoerd (zie !it. 50). Deze gegevens alsmede de resultaten uit eerder door de vakgroep Fysische Technologie van de
THE verricht onderzoek (!it. 51) wezen niet op een direct economisch rendabel afzetperspectief voor RDF in NoordBrabant.
Momenteel wordt in opdracht van de Provincie Noord-Brabant een onderzoek naar de regionale afzetmogelijkheden
van RDF uitgevoerd door een extern adviesbureau. De bevindingen uit het onderzoek zijn ten tijde van het schrijven van
dit rapport echter nog niet bekend.
Afzetmarkten voor andere materialen en producten verkregen uit huishoudelijk afval, lijken ten aanzien van de situatie
beschreven in het eindrapport van fase I weinig te zijn veranderd. Afhankelijk van specifieke regionale omstandigheden,
fluktuatiesin prijsontwikkeling van primaire grondstoffen, kwaliteitsaspecten e.d. zijn deze voor glas, papier en metalen
als relatief goed aan te merken. Voor de afzet van teruggewonnen kunststoffen (evenals de al besproken markten voor
compost en RDF) is de situatie veel minder gunstig. Voor kunststoffen hangt dit direct samen met de ontwikkeling van
de laatstejaren van de prijs voor ruwe aardolie(-producten). Ook de ontwikkelingen ten aanzien van de technologie voor
het terugwinnen van kunststoffen uit huishoudelijk afval (scheiding, opwerking) zijn minder geëvolueerd dan oorspronkelijk algemeen werd verwacht. Recentelijk is een rapport verschenen naar aanleiding van een in opdracht van de
Ministeries van VROM en EZ uitgevoerd onderzoek naar de baten van hergebruik in Nederland. Voor in totaal 17
afvalstoffen van uiteenlopend karakter (huishoudelijk afval, bedrijfsafval, chemisch afval, e.d.) zijn voor Nederland
balansen opgesteld van huidige omvang van het hergebruik daarbij optredende baten, additioneel potentieel hergebruik,
knelpunten en ontwikkeling in afzetmarkten, etc. (zie !it. 52).
Specifieke conclusies voor de situatie in Noord-Brabant zijn gezien het globale nationale karakter van deze studie, niet
direct af te leiden.
De voornaamste conclusie naar aanleiding van onderzoek in hoofdlijn 3 betreft de afzetmarkt voor compost
in Noord-Brabant.
Duidelijk is dat de kwaliteit van de huidige compost aanzienlijk verbeterd moet worden (aspect van de zware
metalen). Daarnaast moet een gericht marketingbeleid ontwikkeld worden ten behoeve van de afzet in de
landbouw waarbij in het bijzonder de relatie met drijfmestoverschotten nader uitgewerkt dient te worden.
Hoofdlijn 5:
Voor het huidige en toekomstige beleid is meer inzicht nodig in de vrijkomende afvalstoffen

Ten aanzien van de omvang en samenstelling van de huishoudelijke afvalstoffen in Noord-Brabant is in het kader van
het WMP één specifiek onderzoek verricht. De studie was in hoofdzaak gebaseerd op een analyse van de- brabantsegegevens zoals die door het IV A (thans RIVM/LAE) waren verkregen in de enquête onder allenederlandsegemeenten
uit 1981. In het algemeen bevestigde de analyse eerdere bevindingen namelijk dat de bestaande cijfers vrij onnauwkeurig
zijn. Zeker geldt dit voor de samenstelling van de regionale huishoudelijke afvalstromen. Door de - verschillende bestaande structuren van inzameling is ook het onderscheid tussen huishoudelijk afval enerzijds en grof huisvuil en
stedelijk bedrijfsafval veelal moeilijk te traceren. Behoudens voor de inzameling van glas door middel van glasbakken
waren nauwelijks cijfers bekend omtrent de effectiviteit vande-in 1981 -bestaande vormen van gescheiden inzameling
voor papier/karton, probleemstoffen, textiel en schillen in Noord-Brabant.
De vraag hoe nauwkeurig gegevens met betrekking tot omvang en samenstelling van het afvalaanbod dienen te zijn,
hangt onder andere af van de in 3.1. aangeduide flexibiliteit van het verwerkingssysteem. Mechanische scheidingsinstallaties bijvoorbeeld zijn wat flexibiliteit betreft duidelijk kritischer dan verbrandingsinstallaties.
Voor de categorie huishoudelijke afvalstoffen verschaffen de cijfers, zoals jaarlijks worden gepubliceerd door het
RIVM/LAE op bais van sorteerproeven, in eerste instantie voldoende inzicht met betrekking tot de samenstelling van
het normale huishoudelijke afval (zie !it. 53).
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Voor het gedeelte grof huisvuil zijn slechts enkele samenstellingsschattingen in Nederland bekend. Aangezien in deze
afvalstromen relatief veel her te gebruiken componenten (papier/-karton, metalen, e. d.) voorkomen, is nader inventariserend onderzoek naar deze - sub- categorie noodzakelijk. Een overzicht van -nederlandse-gegevens over samenstelling en hergebruiksmogelijkheden m.b.t. grof huisvuil is te vinden in literatuur 54 en 55.
Beduidend omvangrijker onderzoek op het gebied van inventarisatie vind plaats in Duitsland. In de zogenaamde
Bundesweiten Hausmüllanalyse (1979/1980 en volgende actualisaties) zijn niet alleen omvang en samenstelling naar
materialen onderzocht maar is voor het huishoudelijk afval ook een groot aantal physische en chemische kenmerken
vastgelegd (zie lit. 56).
In het WMP-deelproject naar herkomstbronnen van zware metalen in compost is gedeeltelijk van laatst genoemde
gegevens, uitgegaan.
De vraag daarbij is echter steeds in hoeverre deze gegevens toepasbaar zijn op de Nederlandse c.q. Noord-Brabantse
situatie.

Conclusie naar aanleiding van het onderzoek in hoofdlijn 5 luidt dan ook dat aanvullend onderzoek naar
omvang en aard van - huishoudelijke - afvalstoffen continu noodzakelijk is. In het bijzonder bestaat nog
steeds een groot gebrek aan gegevens met betrekking tot effectiviteit van huidige vormen van gescheiden
inzameling in Noord-Brabant.

3.3. Bedrijfsafvalstoffen
Uit de studies in fase I en 11 was gebleken dat het aangeven van onderzoeksprioriteiten voor de categorie bedrijfsafvalstoffen sterk belemmerd werd door het ontbreken van voldoende gegevens met betrekking tot omvang en samenstelling
van afvalstromen in deze categorie.
Het onderzoek in fase III is dan ook voornamelijk gericht geweest op deelprojecten in hoofdlijn 5; dat wil zeggen het
inventariseren van - regionale - afvalstromen.
Daarbij moet in de eerste plaats opgemerkt worden dat de definiëring van deze categorie in de literatuur vaak niet
eenduidig is. Begrippen als stedelijk bedrijfsafval, industrie-afval, procesafval versus niet-procesgebonden afval, bedrijfsafval voorzover dat tezamen verwerkt kan worden met huishoudelijke afvalstoffen etc, worden veelal door elkaar
gebruikt.
Bekend is dat voor een groot aantal afvalstoffen (-materialen) van bedrijven reeds sinds lange tijd een uitgebreid
hergebruikcircuit bestaat. In de industriële sfeer kan daarb ij gedacht worden aan de inzet van procesafvallen uit de
voedings- en genotmiddelensector voor de fabricage van veevoeders, ferro- en non-ferro metalen in de metaalverwerkende industrie, regranulatie in de kunststofverwerkende industrie, papier in de grafische sector, etc. Voor de nietindustriële sector valt de nadruk op de inzameling van papier en karton uit kantoren en het kantine/ keukenafval voor
veevoeder.
Inzameling, bewerking en afzet van deze secondaire grondstoffen worden gereguleerd door bedrijfseconomische factoren en de bestaande marktmechanismen. Een - provinciaal - afvalstoffenbeleid zal zich dan ook in de eerste plaats
moeten richten op de omvangrijke hoeveel heden resterende bedrijfsafvallen waarvoor dergelijke factoren en mechanismen- nog- niet functioneren. Gezien de diversiteit in ontstaansbronnen (bedrijfstak, bedrijfsgrootte, e.d.), afvalmaterialen en verwerkingsmogelijkheden, is inzicht in omvang en samenstelling van de afvalstroom voor de ontwikkeling van
een dergelijk beleid een primaire vereiste.
Op landelijk niveau kunnen de daarvoor nood za kelijke gegevens, zij het in beperkte mate, ontleend worden aan:
- de tweejaarlijkse enquête 'Bedrijfsafvalstoffen' door het CBS in de reeks milieustatistieken (zie lit. 57 en 58);
- de zogenaamde 'Vogelvluchtverkenningen' welke door het RIVM voor een aantal bedrijfstakken zijn opgesteld of nog
in voorbereiding zijn (zie !it. 59).
In een deelstudie van het WMP is onderzocht in hoeverre de CBS-enquête methodiek op regionale schaal aanknopingspunten voor een gericht bedrijfsafvalstoffenbeleid oplevert. De in het Stadsgewest Tilburg verzamelde gegevens bleken
daartoe niet toereikend te zijn. Het uitsluitend schriftelijk enquêteren zoals in de CBS-enquêtes geeft in het algemeen te
weinig inzicht in de exacte omvang en, nog belangrijker, de kwalitatieve samenstelling van de afvalstroom. Tevens
leveren de enquête-resultaten een statisch beeld; het hoe en waarom bepaalde vormen van hergebruik wel of niet worden
toegepast valt slechts ten dele te achterhalen.
In de genoemde 'Vogelvlucht verkenningen' van het RIVM wordt per bedrijfstak inzicht gegeven in de stand van zaken
met betrekking tot actueel hergebruik, additioneel mogelijk hergebruik alsmede de daarbij behorende voorwaarden en
belemmeringen. D e hieruit resulterende gegevens dienen echter voor een regionaal beleid getoetst te worden aan de
specifieke plaatselijke omstandigheden zoals het voorkomen van de betreffende bedrijfstak in de regio, vertegenwoordigde bedrijfsklassen, inzamelingsstructuur en regionale verwerkings- en afzetmogelijkheden .
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In een op Noord-Brabant gericht onderzoeksprogramma van het Bureau voor Ruimtelijke Ordening Van Heesewijk en
de Heidemij wordt voor een aantal bedrijfstakken hierop ingegaan (zie !it. 60).
De technieken van onderzoek waarop bovengenoemde studies gebaseerd zijn zoals schriftelijke en mondelinge enquête,
literatuurstudie, e.d., kenmerken zich door het gegeven dat de bestaande afvalstromen op een indirecte wijze gemeten
worden. De betrouwbaarheid van de gegevens over hoeveelheden en samenstelling worden in hoge mate bepaald door
het inzicht dat de afvalproducent heeft. Ervaringen wijzen erop dat dit inzicht in de eigen afvalproblematiek vaak slechts
in beperkte vorm aanwezig is. Dit geldt zeker voor het midden- en kleinbedrijf zoals recent is vastgesteld naar aanleiding
van een door Heli-vicuw uitgevoerde enquête (zie !it. 61).
In het kader van het Nationaal Onderzoeksprogramma Hergebruik wordt in de periode 1984-1986 door het RIVM, de
firma Van Ganzewinkel en het Waste Management Project een gezamenlijk onderzoek verricht dat uitgaat van sorteeranalyses. Voor een aantal geselecteerde bedrijfstakken in voornamelijk de sector zakelijke en openbare dienstverlening
worden aparte inzamelroutes gereden in het gebied Zuid-Oost Brabant. Naar aanleiding van de uitgevoerde sorteeranalyses zullen de mogelijkheden voor scheiding aan de bron en mechanische sortering voor de betreffende bedrijfstakken
geïnventariseerd worden . Enkele voorlopige resultaten uit dit onderzoek komen verderop in deze paragraaf aan de orde.
Opvallend is dat in vergelijking met bijvoorbeeld de categorie huishoudelijke afvalstoffen een dergelijke onderzoeksbenadering door middel van concrete sorteeranalyses voor bedrijfsafval in Nederland slechts op beperkte schaal is
toegepast. Naast het RIVM/Van Ganzewinkel!WMP-onderzoek kan in dit verband verwezen worden naar een- niet
gerealiseerd- projectvoorstel van de Heidemij voor inventarisatie van bedrijfsafvalstoffen op stortplaatsen in Limburg
en onderzoeksplannen van het IV AM/Stadsreiniging Amsterdam (zie lit. 62 en !it. 63).
Ten aanzien van de situatie in het buitenland kan alleen gerefereerd worden aan een omvangrijke reeks sorteerproeven
van bedrijfsafvalstoffen in West-Berlijn. Een interessant resultaat uit deze in 1982/1983 verrichte studie was dat visuele
schattingsmethoden voor de bepaling van de samenstelling goed toepasbaar bleken te zijn (zie !it. 64). Algemeen luidt de
conclusie dat de gegevens over hoeveelheden en samenstelling van het bedrijfsafval in Noord-Brabant deels wellicht niet
betrouwbaar zijn en zeker niet volledig kunnen worden genoemd. De thans beschikbare gegevens voor Noord-Brabant,
afkomstig uit diverse bronnen (CBS, WMP, BRO/Heidemij) worden in een aanvullend onderzoeksproject door Heidemij/BRO en het WMP momenteel geïnventariseerd.
Daarnaast zal in de toekomst meer aandacht moeten worden besteed aan de systematiek van het registreren. In fase III
van het WMP is een voorstudie uitgevoerd ten behoeve van de ontwikkeling van een provinciaal informatie-systeem
afvalstoffen. Juist voor de categorie bedrijfsafvalstoffen werd in het onderzoek de noodzaak tot maar ook de knelpunten
bij de ontwikkeling van een dergelijk geautomatiseerd systeem, onderkend.
In dit verband zijn ervaringen elders zoals met het registratiesysteem van de OVAM in België en de Provinciale
Verordening Bedrijfsafvalstoffen in Zuid-Holland van betekenis.
De structuur van de inzameling van bedrijfsafvalstoffen in Noord-Brabant is gedeeltelijk in een WMP-deelstudie
onderzocht. Het in 3.2. beschreven onderzoek op basis van de !VA-enquête (1981) onder gemeenten had echter alleen
betrekking op die bedrijfsafvalstoffen die door of namens de gemeenten werden ingezameld (stedelijk bedrijfsafval). De
WMP-deelstudie in het Stadsgewest Tilburg geeft een meer gedetailleerd beeld van de inzameling en afvoer van
bedrijfsafvalstoffen in één specifieke regio.
Hergebruik van bedrijfsafvalstoffen wordt voor een belangrijk deel gerealiseerd door scheiding aan de bron. In het
bijzonder geldt dit voor die procesafvallen welke door omvang en homogeniteit (kwaliteit) op bedrijfseconomische basis
kunnen worden ingezameld. Het gezamenlijke RIVM / Van Ganzewinkel / WMP-onderzoek in het kader van het NOHprogramma is gericht op de nog minder onderzochte bedrijfstakken in de sectoren zakelijke en openbare dienstverlening. Op dit moment zijn ten behoeve van het onderzoek sorteeranalyses uitgevoerd voor afvalstoffen afkomstig van
kantoren, scholen en supermarkten. Parallel aan de analyses zijn in de betreffende bedrijfstakken door middel van
gestructureerde interviews en schriftelijke vragenlijsten gegevens verzameld over de bestaande vormen van gescheiden
inzameling.
Een zeer voorlopige conclusie uit het onderzoek luidt dat de scheiding aan de bron van de component papier/karton in
deze sectoren nog in aanzienlijke mate kan worden uitgebreid . Een andere interessante component wordt gevormd door
bepaalde soorten kunststoffen afkomstig van verpakkingen (krimpfolies). Uit de sorteeranalyses blijkt dat deze component alleen een positieve marktwaarde vertegenwoordigt bij gescheiden inzameling dat wil zeggen zonder verontreiniging door organisch afvalmateriaaL De thans beschikbare cijfers laten geen uitspraken toe of gescheiden inzameling van
verpakkingsfolies in de betrokken bedrijfstakken economisch rendabel is.
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Verder ondersteunen de voorlopige gegevens de algemeen erkende noodzaak voor de intensivering van de gescheiden
inzameling van de probleemstoffen uit het bed rijfsafval. Een aantal recent opgestelde actie-/ onderzoeksprogramma's op
zowel nationaal als lokaal niveau sluit op deze noodzaak aan (zie !it. 65).
Voor Noord-Brabant wordt bijvoorbeeld verwezen naar de studies in het Stadsgew est Den Bosch waar potentiële
herkomstbronnen geïnventariseerd en nader onderzocht worden. Geconcludeerd kan worden dat dergelijke onderzoeksprogramma's met name gericht op het midden- en kleinbedrijf de komende jaren in Noord-Brabant uitgebouwd moeten
worden.
Hierop aansluitend dient ook nader onderzoek te worden verricht naar de mogelijkheden voor afvoer c.q. verwerking
van het ingezamelde chemisch afval in N oord-Brabant.
Een andere belangrijke ontwikkeling voor Noord-Brabant wordt gevormd door sinds enkele jaren op gang komende
inzamelingsproeven voor landbouwplastics. In lit. 66 zijn de resultaten van de belangrijkste experimenten op dit gebied
geëvalueerd. De evaluatie wijst uit dat de economische rentabiliteit bij de gemiddeld gerealiseerde inzamelingspercentages voornamelijk bepaald wordt door de opwerkingskosten (i.c. reiniging) van de folies.
Ten aanzien van verwerking (conversie) en afzet van teruggewonnen materialen en energiedragers is door WMP geen
specifiek onderzoek verricht voor de categorie bedrijfsafvalstoffen. Op basis van literatuurstudie bestaat de indruk dat
ten opzichte van de in het eindrapport Fase I vastgelegde situatie weinig veranderingen zijn opgetreden. In het kader van
het Nationaal Onderzoeksprogramma Herge bruik is door Tebodin in 1984 een overziehtsstudie opgesteld naar perspectiefrijke verwerkingsmogelijkheden voor bedrijfsafvalstoffen (zie !it. 67). In de eerder genoemde 'Vogelvluchtverkenningen' van het RIVM worden de verwerkingsmogelijkheden en afzetmarkten binnen een aantal bedrijfstakken nader
gedetailleerd. Een meer op materiaal/component gerichte inventarisatie van afzetmogelijkheden wordt gegeven in het in
3.2. al vermelde rapport 'Baten van Milieubeleid' (!it. 52).
Gerealiseerde nieuwe verwerkingsmogelijkheden in de N ederlandse situatie betreffen voornamelijk de energetische
aanwending van houtafvallen (decentraal: vergassing/verbranding in de meubelindustrie e.d., centraal: pyrolyse-fabriek
in het Botlekgebied). Verder kan in dit verband de ICOVA-installatie te Amsterdam worden vermeld waar bij de
productie van RDF aanzienlijke hoeveelheden bedrijfsafvalstoffen (voornamelijk papier/ karton uit kantoren) worden
ingezet.
Een wellicht ook voor Noord- Brabant interessante ontwikkeling vormt de centrale nasortering van specifieke bedrijfsafvalstromen bijvoorbeeld uit kantoren en de groothandel (denk aan o.a. verpakkingsmateriaal). In West-Duitsland wordt
hiermee momenteel ervaring opgedaan in combinatie met de machinale en handmatige sortering van de waardevolle
fractie uit de 'Grüne Tonne' systemen.
De theoretische en practische mogelijkheden voor centrale na-sortering zullen overigens ook in het RIVM / Van Ganzewinkei/ WMP-project worden onderzocht.
Preventieve beleidsaspecten voor de categorie bedrijfsafvalstoffen zijn in een tweetal WMP-deelprojecten bestudeerd . Er
is een algemeen onderzoeksmodel geformuleerd naar investeringsgedrag in milieu-technologie in de industrie. Een
beperkte toetsing van het model vond plaats bij de studie naar de overwegingen in de intensieve veehouderij om al dan
niet biogasinstallaties aan te schaffen. Beide studies tonen, in de lijn der verwachting, aan dat bedrijfseconomische
factoren in het milieu- en afva lbeleid van ondernemingen centraal staan. Subsidieregelingen in het kader van 'schone
technologie' en WIR kunnen in die zin zeker stimul eren d werken bij de innovatie van productieprocessen of de
ontwikkeling van appa ratuur ter bestrijding van milieu-schadelijke emissies. Het toegenomen milieubewustzijn in het
algemeen heeft ook in de industrie mede geleid tot een zeke re herbezinning bij productontwerp. Gedacht kan daarbij
worden aan de vervanging van as best in remvoeringen, vervanging van cadmium-verbindingen in kunststoffen en
alternatieven voor PCB's als koelmiddel in zware transformatoren .
Concluderend kan ten aanzien van de categorie bedrijfsafvalstoffen opgemerkt worden dat in de komende
planperiode het accent moet liggen op -aanvullende - inventariserende studies naar het vrijkomen van deze
afvalstoffen (naar omvang en samenstelling) en de reeds bestaande vormen van hergebruik.
Op basis van de thans beschikbare gegevens bestaat de indruk dat addioneel hergebruik zeker in de sector
midden- en kleinbedrijfmogelijk is. In eerste instantie gaan de gedachten uit naar een optimalisatie van degescheiden- inzameling van de componenten papier en karton in de sectoren openbare en zakelijke dienstverlening.
Vanuit milieu-hygiënische overwegingen vormt een verdere uitbouw van een inzamelingsstructuur (incl.
afvoer en verwerking) voor de probleemstoffen in bedrijfsafval een prioriteit voor de komende planperiode(n).
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Betere regionale spreiding van venverkingsinstallaties voor bouw- en sloopafval in Noord-Brabant is gewenst.

3.4. Bouw- en sloopafval
In fase III van het WMP is een omvangrijke deelstudie uitgevoerd naar de problematiek van bouw- en sloopafval in
Noord-Brabant. De studie omvatte de volgende elementen:
- inventarisatie van puinbreekinstallaties in Noord-Brabant (capaciteit, technisch ontwerp, producten, etc.);
- bepaling van huidig en toekomstig aanbod van bouw- en sloopafval per samenwerkingsgebied;
- afzetmogelijkheden voor producten uit breekinstallaties (algemeen en specifiek voor Noord-Brabant);
- beleidskader; rol van provinciale en gemeentelijke overheid, bedrijfsleven, etc.
Uit het onderzoek kwam naar voren dat de aanwezige capaciteit van vaste en mobiele puinbreekinstallaties in NoordBrabant (in 1984 in totaal 14) in principe ruimschoots voldoende is voor het totale theoretische aa nbod van bouw- en
sloopafval.
De marge tussen gemiddelde verkoopprij zen va n producten en verwerkingskosten is gering zodat afzet van producten
op een regio nale schaal dient plaats te vinden in verband met relatief hoge transportkosten.
Het huidige en toekomstige aanbod van bouw- en sloopafval is berekend op basis van bestaande literatuurgegevens en
informatie verkregen door middel van schriftelijke enquêtes onder gemeenten in Noord-Brabant. Naast zand en grond
vormen metselwerkpuin en betonpuin de voornaamste bestanddelen van de totale afvalstroom. Over het toekomstige
kwantitatieve aanbod van bouw- en sloopafval was slechts ten dele een schatting te geven.
In het algemeen zijn gegevens over de aard en omvang van de afvalstroom moeilijk te achterhalen. In het betreffende
rapport wordt dan ook geconcludeerd dat de registratie van deze afvalcategorie aanzienlijk verbeterd moet worden.
N aar aanleiding van een literatuurstudie zijn de belangrijkste afzetm arkten geïnventariseerd. Berekeningen w ijzen uit dat
de technisch potentiële afzetmarkt voo r puing ranulaat in N oord-Brabant (met name in de wegenbo u w en betonindus-
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trie) ruim voldoende is voor het totaal te verwerken aanbod. Belangrijke beperkingen voor het realiseren van deze goede
afzetperspectieven vormen o.a.:
- concurrentie met primaire grondstoffen en andere alternatieve materialen zoals vliegas, hoogovenslakken e.d.
- ontbreken van uitgewerkte normen van een aantal toepassingsgebieden met name in de betonindustrie;
- voor toepassingsgebieden waarvoor wel inmiddels normen en praktijkervaringen aanwezig zijn, bestaat een toch
veelal afwachtende houding ten aanzien van het gebruik van secondaire grondstoffen.

Concluderend kan ten aanzien van de categorie bouw- en sloopafval het volgende worden opgemerkt.
Naast een verbetering van de registratie met betrekking tot het vrijkomende bouw- en sloopafval in NoordBrabant hebben de conclusies naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek in hoofdzaak betrekking op het
vergroten van de afzetmogelijkheden van producten uit breekinstallaties. De provinciale en gemeentelijke
overheid kan als opdrachtgever van velerlei bouwprojecten hierbij zeker een stimulerende rol spelen.
Aangezien aanzienlijke hoeveelheden hoogwaardig bouw- en sloopafval nog rechtstreeks afgevoerd worden
naar stortlocaties is meer regulering van de vrijkomende stromen bouw- en sloopafval gewenst. Dit zal
tevens leiden tot een betere regionale spreiding van de bestaande verwerkingscapaciteiten.

3.5. RWZI-slib en drijfmest
Tot voor kort werd in Noord-Brabant en elders het grootste gedeelte van slib uit afvalwaterzuiveringsinstallaties
(RWZI-slib) in de landbouw afgezet. In het algemeen kan deze afzet direct of indirect na compostering en/ of zwarte
grondbereiding plaatsvinden. Het slib heeft daarbij een functie als bodemstructuur-verbeterend middel en als bron voor
sporenelementen. De laatste jaren worden echter in toenemende mate de nadelen van deze verwijderingstechniek
onderkend. Daarbij speelt niet alleen de accumulatie van zware metalen afkomstig uit het slib in de bodem een rol, maar
ook de verontreiniging door pathogene micro-organismen, wormeieren en organische verbindingen zoals PCB's.
Dit heeft geleid tot een stringenter overheidsbeleid met betrekking tot de toepassing van slib in de landbouw. Verwacht
mag worden dat de toekomstige normen nog aanzienlijk scherper zullen worden gesteld dan onder de huidige regelgeving (zie opmerkingen met betrekking tot afzet van compost uit 3.2.).
Gevolg van deze ontwikkeling is dat een steeds groter gedeelte van het zuiveringsslib verbrand zal moeten worden
aangezien dit het enige overblijvende alternatief vormt.
In een aanvullend KHT/THE project is daartoe een deelstudie uitgevoerd naar optimale (technisch, economisch en
milieu-hygiënisch) verbrandingssystemen.
Voor de verbranding van het zuiveringsslib zijn op basis van een literatuurstudie drie systemen nader onderzocht.
Als beste o ptie kwam naar voren een combinatie van mechanisch ontwateren, wervelbed-verbranding en warmteterugwinning in een fluid-bed droger.
Gezien de totale verwerkings kosten bij deze systeemkeuze in vergelijking met kosten van meer traditionele verbrandingssystemen, wordt in het betreffende rapport geconcludeerd dat nader onderzoek op dit gebied wenselijk is.
Onderzoek in het WMP-programma naar mest is in hoofdzaak gericht geweest op de techniek van m estvergisting.
Bekend is dat vergisting alleen geen oplossing vormt voor de huidige drijfmest-overschotten in Noord-Brabant. Eeneventuele- positieve economische opbrengst van het biogas kan echter gebruikt worden om de kosten van verwerkingsprocessen en/ of transport van mestoverschotten te red uceren.
In een tweecal deelstudies is bepaald of combinaties van thermische en oxidatieve voorbehandeling van va rkensdrijfmest
het rendement van anaerobe vergisting doet toenemen. Bepaalde vormen van thermisch-oxidatieve voorbehandeling
bleken te resulteren in een sterke stij ging van de methaanprod uctie. Een economische evaluatie wees er echter op dat het
inbouwen van deze voorbehandeling in het vergistingsproces niet zinvol is.
Door het WMP is verder een bijdrage geleverd aan de voorbereiding van de provinciale mestverordening in NoordBrabant. Deze bijdrage had betrekking op de juridische aspecten van de verordening en de mestproblematiek in meer
algemene zin. D e juridische vraagpunten ten aanzien van de provinciale verordening betroffen de privacy-vraag, het
financieringsscelsel, de - bestuurlijke - orga nisatie en de leveringsplicht. M eer in het algemeen is gekeken naar de
toekomstige landelijke wetgeving (ontwerp Wet Bodembescherming en ontwerp Meststoffenwet), de huidige Interimwet Beperking varkens- en pluimveehouderijen en de relaties met de Hinderwet en de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Conclusie uit dit onderzoek luidde dat de toekomstige Wet Bodembescherming en de Meststoffenwet relatief de meest
adequate bestuurlijk-juridische mogelijkheden bieden ter regulering van de mestoverschotten . De provinciale mestverordening biedt echter een goede en nood za kelijke interimregeling.
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Concluderend kan ten aanzien van de categorieën RWZI-slib en mest het volgende worden opgemerkt.
Voor de categorieën RWZI-slib en mest is het WMP-onderzoek te zeer gericht geweest op deelaspecten om
een totale evaluatie te kunnen opstellen. In het algemeen kan gesteld worden dat de oplossingen voornamelijk gezocht moeten worden in de sfeer van preventief beleid (met name ten aanzien van drijfmest) en
verdere ontwikkeling van verwerkingstechnieken (scheiding, verbranding, e.d.). In het kader van het WMP
zijn onderzoeksvoorstelleD voor de komende planperiode daartoe geformuleerd .
In de diverse tussentijdse evaluaties van het WMP is tevens gewezen op de noodzaak van een meer integrale
benadering in het beleid ten aanzien van mest, RWZI-slib en overige afvalcategorieën. Zeer duidelijk komt
deze noodzaak naar voren indien compostering als deeloplossing voor de verwerking van huishoudelijke
afvalstoffen en bepaalde typen (fracties) van bedrijfsafval wordt gekozen. Alleen bij een integrale benadering
zijn optimale scenario's voor de verwerking en afzet van organische afvalstoffen te ontwikkelen.
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4. AANBEVELINGEN
4.1. Algemeen
a. VerwUdering van afvalstoffen is op locaal niveau veelal een bedrUfs-economisch probleem. Het toepassen van
methoden en technieken voor het reduceren van de te storten hoeveelheden afvalstoffen wordt in Noord-Brabant sterk
belemmerd door de huidige lage storttarieven. Die relatieflage storttarieven zijn echter niet reëel omdat in de kostprijsberekening van die storttarieven geen kosten voor controle en nazorg na beëindiging van de stortactiviteiten zijn
opgenomen.
Het is dan ook aan te bevelen om de storttarieven te verhogen om de later optredende kosten van controle en nazorg te
kunnen dekken. De daarmee gepaard gaande verhoging van de storttarieven maken de alternatieve methoden van
verwerking financieel toegankelijker.
Voorts is het aan te bevelen om door middel van opslag op de gemeentelUke heffingen financiële middelen vrij te maken
om voor het eigen samenwerkingsgebied de meest doelmatige en milieuhygiënisch aanvaardbare verwijderingsmethoden te bepalen en initiëren.
b. Verwijdering van afvalstoffen is tevens een bestuurlijk/organisatorisch •~raagstuk. In de inzamelingsfase van afvalstoffen worden de voorwaarden, mogelijkheden en belemmeringen voor verdere verwerking in aanzienlijke mate
vastgelegd. Geconstateerd moet worden dat het inzicht in de bestaande inzamelingsstructuren beperkt is. Het inzamelvergunningenbeleid dient te worden afgestemd op de gekozen totale afvalbehandeling in het betreffende afval-samenwerkingsgebied. Voorkomen dient te worden dat bestaande inzamel- en/ofverwerkingsstructuren elkaar frustreren. In
de gemeenschappelijke regeling van het samenwerkingsgebied moet dit vervolgens geregeld zUn.
Alleen op deze wijze is het inzicht in de bestaande vormen van gescheiden inzameling (oud-papier, textiel, schillen, e.d.)
te vergroten. In een aantal proefnemingen met gescheiden inzameling (Den Bosch, Oirschot, Leiden , e.d.) is duidelijk
gebleken dat onvoldoende rekening is gehouden met de reeds bestaande vormen waardoor opbrengsten, acceptatie e.d.
achterbleven bij de gestelde verwachtingen.
c. Voorbereiding, uitvoering en controle van het afvalstoffenbeleid op alle bestuurlijke niveau's vereist inzicht in de
omvang en aard van de vrijkomende afvalstoffen. Geconstateerd wordt dat dit inzicht beperkt is door het veelal
ontbreken van goede registratiemethodieken. Het ontwikkelen op provinciaal niveau van een adequaat informatiesysteem 'afvalstoffen' dient een hoge prioriteit te krijgen.
Een goed registratiesysteem is niet alleen noodzakelijk voor de beheersing van de afvalstromen, maar vormt tevens een
voorwaarde voor het tot stand brengen van optimaal hergebruik van afvalstoffen. Ook het bedrUfsleven betrokken bij
de inzameling, transport en verwerking van afvalstoffen zal daarvan het nodige profijt kunnen hebben .

d. Ervaringen met gescheiden inzamelingsprojecten , mechanische huisvuilscheiding, e.d. wijzen erop dat ontwikkeling
van verwijderingsalternatieven veelal een moeizaam en kostbaar proces is.
Zowel de kwantitatieve als kwalitatieve omvang van de afvalstoffenproblematiek stelt beperkingen aan de technologische mogelijkheden voor de oplossing van het afval vraagstuk. In de laatste jaren is steeds meer het belang van een
preventief afvalstoffenbeleid op de voorgrond getreden. In het kader van de huidige wetgeving zijn de mogelijkheden
voor de effectuering van een preventief beleid op provinciaal niveau gering. Ondanks deze beperkingen dienen de
bestaande mogelUkheden door de provinciale en locale overheid maximaal te worden aangegrepen.
Daarbij kan gedacht worden aan:
- in het inkoopbeleid van- semi -overheidsinstellingen meer het accent leggen op milieu- en afvalaspecten ;
- het eigen afvalgedrag binnen de organisatie richten op maximaal hergebruik, bijvoorbeeld het verplicht stellen van
aparte papierbakken op overheids-kantoren;
- het stimuleren van afzetmogelijkheden voor secondaire grondstoffen. In het bijzonder kan hierbU genoemd worden
het verplicht voorschrijven (binnen de bestaande technische normen) van het gebruik van puingranulaten in bestekken;
- handhaving en uitbreiding van activiteiten rond voorlichting en educatie op het gebied van afvalstoffen . Belangrijk
aandachtspunt vormt daarbij de categorie probleemstoffen uit huishoudens en bedrijven.
Een preventief- provinciaal - afvalstoffenbeleid voor de komende jaren moet het accent leggen op het voorbereiden en
uitvoeren van enkele specifieke projecten. De in dit rapport opgenomen voorbeelden geven ons inziens voldoende
aangrijpingspunten voor een dergelUk 'speerpunten'beleid.
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4.2. Huishoudelijke afvalstoffen
e. In verband met- latere - verwerkingsmogelijkheden wordt aanbevolen om de inzameling van grof huisvuil op een
aparte wijze te doen plaatsvinden. Een systeem van gemeentelijke g rof-vuil depots en eventueel wijkdepots met aparte
voorzieningen voor de opvang van papier, glas, hout, tuinafval e.d zoals o.a. in de gemeente Eindhoven en Huizen
(Noord-Holland) bes taat, verdient navolging. Mogelijkheden om afvalstoffen apar t aan te leveren moeten tevens
gecreëerd worden bij alle overlaadstations en verwerkingsinrichtingen.
f. Genoemde depots onder vorig punt hebben ook de functie als centrale inleverpunten voor de zogenaamde probleemstoffen uit huishoudens. Om de effectiviteit van de inzameling te verhogen is voortzetting van een actief voorlichtingsbeleid noodzakelijk. Meer aandacht moet besteed worden aan het betrekken van specifieke branches uit de detailhandel
(doe-het-zelfzaken, fotohandel, apotheken , garages) bij de inzameling va n probleemstoffen.
Ook de op de inzameling aans luitende structuur van afvoer en verwerking op regionaal en provinciaalniveau dient nader
geregeld te worden .
De noodzaak van een goede inzamelingssrructuur voor probleemstoffen uit huishoudens (en bedrijven) wordt in NoordBrabant in hoge mate versterkt door de verwachte mogelijkheden om door middel va n compostering een belangrijke
deel-oplossing va n de afvalstoffenproblematiek te realiseren.
g. Voor de in za meling van het normale huishoudelijke afval moet het gebruik van- gestandariseerde- mini-containers
gestimuleerd worden. In de voor lichtin g en het overleg bij de overschakeling naar mini-containers moet in het bijzonder
de grootte van de container centraal staan. Gestreefd moet worden om deze grootte per gebruikerscategorie optimaal af
te stemmen op het werkelijke afva laanbod. H et apart houden van papier, glas, e.d. kan bevorderd worden door de keuze
voor een kleinere mini-container fin ancieel aantrekkelijker te maken. Voor de inzameling in hoogbouw-gebieden
moeten meer ervaringen beschikbaar komen met de zogenaamde draagbare kleine mini-containers.

Inschakeling van de detailhandel bij de i11zameling van probleemstoffen zal de response verhogen.

39

h. Reeds bestaande systemen van gescheiden inzameling van papier, glas en textiel dienen beter georganiseerd en
uitgebreid te worden. Het accent ligt daarbij op het gemeentelijke inzamel- en vergunningenbeleid. Voor oud-papier!
karton is een systeem van wijkindeling, vergunningen en basissubsidies zoals o.a. in het model 'Nijmegen' opgenomen,
gewenst.
i. Scheiding aan de bron moet het uitgangspunt blijven in het toekomstige provinciale afvalstoffenbeleid . Bij het
ontwikkelen van nieuwe concepten voor gescheiden inzameling lijkt de basiskeuze voor een nat/droog scheiding de
beste perspectieven te bezitten.
Vanuit de doelstelling ' reductie van het volume te storten afvalstoffen' vormt namelijk de natte of organische fractie uit
het huishoudelijk afval de belangrijkste component. Tevens worden de potentiële verwerkings-en afzetmogelijkheden
van componenten zoals papier, textiel en plastics en eventuele brandstoffen uit afval (RDF's) in hoge mate bepaald door
de verontreinigingsgraad van deze componenten welke veelal van organische aard is.
Gepleit wordt in de tweede plan-periode bestaande activiteiten op het gebied van gescheiden inzameling te versterken en
nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Voor de opzet en uitvoering van gescheiden inzamelingsprojecten moet de onderlinge coördinatie tussen provinciale overheid, samenwerkingsgebieden, gemeenten en bedrijfsleven verbeterd worden.
Om onderzoeksdoublures e.d. te voorkomen dient een aantal proefregio's in Noord-Brabant aangewezen te worden
waarin steeds één inzamelconcept centraal gesteld wordt.
Als mogelijke concepten worden aangemerkt:
A. Inzameling van de zogenaamde waardevolle componenten glas, papier en textiel als aparte fracties in één inzamelroute. Voor de effectiviteit van een dergelijke inzameling lijkt de inzet van een meer-compartimenten inzamelwagen
essentieel. Met dit model zal in 1986 in de gemeente Oirschot geëxperimenteerd gaan worden.
B. Inzameling van de natte/o rganische fractie (groente, fruit- en tuinafval) met aansluitend compostering. Inzameling
overige componenten (m.n. glas, papier en textiel) via bestaande inzamelingsvormen . Eventueel vervangen van deze
vormen (verenigingen, glasbakken, e.d.) door het onder A beschreven model.
C. Inzameling van de natte/organische fractie met aansluitend compostering. Alle overige componenten als tweede
fractie inzamelen en aansluitend door middel van mechanische oaseheiding in combinatie met handpicking sorteren op
terug te winnen materialen en/ of energiedragers (met name RDF).
j. Voor (onderzoek naar) verwerkingstechnieken houdt deze keuze in dat de komende periode de prioriteiten in NoordBrabant gelegd moeten worden op compostering en (mechanische) oaseheiding van afzonderlijk ingezamelde fracties.
k. Onderzoek naar en ontwikkeling van afzetmarkten dient zich in de eerste plaats te richten op de afzet van compost;
uiteraard binnen de hierop van toepassing zijnde milieu-hygiënische normen. In het bijzonder moet gestreefd worden
naar een integrale benadering van deze afzet in combinatie met drijfmest, RWZI-slib , e.d. Wegens het ontbreken van
directe perspectieven in de potentieel belangrijkste afzetmarkt (i.c. de landbouw) moeten op korte termijn alternatieven
als toepassing van compost in geluidswallen, afdekmateriaal op stortplaatsen en openbaar groen ontwikkeld worden.

4.3. Bedrijfsafvalstoffen
l. In het algemeen kan gesteld worden dat de thans lopende studies naar de omvang en samenstelling van het bedrijfsafval in Noord-Brabant de komende jaren voortgezet moeren worden. Slechts dan zijn gerichte aanbevelingen mogelijk.
m. Bijzondere aandacht moet de komende periode besteed worden aan de zogenaamde probleemstoffen uir het middenen kleinbedrijf. Inzameling via depot-systeem eventueel in aanvulling met afhalen op afroep, bij voorkeur in sa menwerking met particuliere inzamelbedrijven/ transporteurs te organiseren.
n. De indruk bestaat dat in de openbare en zakelijke dienstverlening de inzameling van papier nog lang niet optimaal is.
De overheid zou hier in eerste instantie het goede voorbeeld moeten geven (aparte papierbakken op alle kantoren).
o. Specifieke regiostudies moeten de hoeveelheden organisch afval-materiaal in beeld brengen, zeker de voedings- en
genotmiddelenindustrie vraagt om een uitvoerige analyse gezien de bijzondere grote hoeveelheden afval die zij thans nog
stort in Noord-Brabant. Voor- gemeenschappelijke- verwerking in toekomstige composteringsinstallaties zijn daarbij
kenmerken als verontreiniging (zware metalen), C/N-verhouding , fysieke verschijningsvorm (slib, vast), enz. van
belang.
p. Verpakkingsmateriaal vormt een aanzienlijk aandeel in het bedrij fsafval. Kunststoffen zijn hierin belangrijk vertegen-
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Meer aandacht noodzakelijk voor het selectief slopen bij de categorie bouw- en sloopafval.
woordigd. Voor kunststoffen uit bedrijfsafval zou stimulering van een specifiek op deze material en gerichte inzamelings- en verwerkingsindusrrie in Noord-Brabant gewenst zijn.

4.4. Bouw- en sloopafval
q. Registratie van bouw- en sloopafval dient gekoppeld te worden aan bouw- en sloopvergunningen.
r. Bevorderen van selectief slopen. Het bouw- en slo,opafvalbeleid moet tot uiting komen in de sloopbestekken van in
eerste instantie de overheidsinstellingen.

s. De voorbeeldfunctie van de overheid met betrekking tor het gebruik van producten van puinbreekinstallaties met
name in de wegenbouw vereist een hogere mate van aandacht (start met her tot stand brengen van proef- en demonstratieprojecten).
t. Overwogen dient te worden een verbod in te stellen op het rechtstreeks storten van bouw- en sloopafval. Stortplaatsen zijn voor terreinverharding en afdichtingsactivireiten in eerste instantie aangewezen op de producten uit de puinbreekinstallaties en/ of de reststoffen die bij de puinbreekinstallaties overblijven. De puinbreekinstallaties dienen in
principe al het aangeboden bouw- en sloopafval te accepteren, uit te sorteren en / of te bewerken.
u. Inrichting van intergemeentelijke opslagterreinen voor bouw- en sloopafval voor die regio's welke door het ontbreken van vaste puinbreekinstallaties aangewezen zijn op mobiele installaties.
v. Door middel van stringentere vergunningverlening het inzetten van mobiele installaties in die regio's di e beschikken
over voldoende vaste breekcapaciteit aan banden leggen.

4.5. RWZI-slib en mest
w. Stimuleren van onderzoek naar alternatieve verwerkingsmogelijkheden voor RWZl-slib in verband met de proble-
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matiek van de slibtoepassing in de landbouw. In het bijzonder wordt daarbij gedacht aan onderzoek naar thermische
verwerking volgens de aanbevelingen uit de WMP-deelstudie.
x. De verwerking en afzet van drijfmestoverschotten in Noord-Brabant dient meer in relatie te worden gebracht met de
mogelijkheden om door middel van compostering in de toekomst een groter aandeel van het - organische - afval te
verwerken.
Duidelijk is dat de huidige bemestingspraktijken in de concentratiegebieden van de intensieve veehouderij in NoordBrabant naast direct milieu-hygiënische bezwaren, leidt tot een reeds nu al te signaleren verslechtering van de
bodemstructuur. Toepassing van kwalitatief goede compostsoorten heeft ongetwijfeld een bodemstructuur-verbeterend
effect waarvan de landbouwkundige voordelen op langere termijn zeker niet onderschat mogen worden. Tevens bestaan
er indicaties dat een gelijktijdige toepassing van drijfmest en compost nadelige effecten van bemesting (o.a. door
mogelijke ammoniakbinding) ten dele kunnen worden voorkomen. Gezien de omvang van de problematiek wordt dan
ook dringend aanbevolen naar deze mogelijkheden van een gecombineerd mest-compost strategie nader onderzoek te
laten verrichten.
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(vergaderfrequentie 4x per jaar)
(voorzitter; plv. dr.ir. M.M.G. Senden)
(voorzitter)
(projectmanager)

De Wetenschappelijke Adviesgroep wordt verder per deelonderzoek bemand met de betrokken projectgroep en wordt
voorgezeten door de voorzitter afkomstig uit de hogeschool waaronder de betrokken vakgroepleiders ressorteren.
Tenminste tweemaal per jaar komen alle projectleiders bijeen in plenaire vergadering, o.I. v. de hoofdprojcctkidt-rs .

C. Onderzoeksgroepen

(vergaderfrequentie 6x per jaar)
Per deelonderzoek is een projectgroep samengesteld , onder leiding van een projectleider. De volgmdc
zijn ingesteld.

projcct~rocpm

1. Projectgroep Gescheiden Inzameling
dr. Th. M .M. Verhallen (projectleider)
drs . R.G.M. Pieters

2. Projectgroep Pyrolyse Compostering, Zware metalen, Mechanische scheidingstechnieken en
Anaerobe Gisting
dr.ir. M .M .G. Senden (projectleider)
ir. S. P.P. Ortengraf
drs . G.R.E.M . van Roosmalen

3. Projectgroep Gegevensverzameling/Informatiesysteem Afvalstoffen
ir. B. van Weenen (projectleider)
A. Bieze
ir. H.J. Pels
prof.dr. T.M.A. Eernelmans

D. Staf- en Secretariaatsgroep
A. Bieze (coördinator)
ir. B. van Weenen (cördinator)
drs. F. Hartveld (project bedrijfsafvalstoffen)
ir. j. v.d. Langerijt (project bedrijfsafvalstoffen)
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belast met:
- secretariaatsvoering van stuurgroep en wetenschappelijke adviesgroep
- stafwerkzaamheden (w.o. coördinatie-voortgangscontrole -rapportage)
- uitvoering projecten gegevensverzameling en bedrijfsafvalstoffen.
In appendix a wordt nader ingegaan op de project-organisatie middels een organigram met toelichting.
Appendix a.

Organigram van het project Waste Management
Structuur

COLLEGE VAN GS

AMBTELIJK OVERLEG
==__ _MET
DE GEWESTEN

1-= ==

CONTACTGROEP
PROVINCIE
PROJECT
MANAGEMENT

loNDERZOEKSGROEPENI

1""1'

'2f IJl

etc.

Toelichting

Door het Rijk gesubsidieerde projecten hebben een eigen begeleidingsgroep. Door afvaardiging daarin van de juiste
vertegenwoordiging wordt informatie-uitwisseling veilig gesteld.
Tussen de ambtelijke overleggroep regio's en de contactgroep wordt de informatie-uitwisseling door de provincie
verzorgd.

Bijlage 2
Gehanteerde afkortingen
BRO
CBS
EZ
lBC
!VA
!VAM
KHT
Mer
NOH
RDF
RIVM/LAE
RWZI
SB!
THE
TNO
VROM
WMP
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:Bureau voor Ruimtelijke Ordening van Heesewijk b.v.
:Centraal Bureau voor de Statistiek
:(Ministerie van) Economische Zaken
:Isoleren, Beheren en Controleren
:Instituut voor Afvalstoffenonderzoek (thans RIVM/LAE)
:Interfacultaire Vakgroep Milieukunde van de Universiteit van Amsterdam
:Katholieke Hogeschool Tilburg
:Milieu-effect-rapportage
:Nationaal Onderzoeksprogramma Hergebruik
:Refuse Derived Fuel
:Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne/Laboratorium voor Afvalstoffen en Emissies
:Riool Water Zuiverings Installatie
:Standaard Bedrijfs Indeling
:Technische Hogeschool Eindhoven
:(Nationale Organisatie voor) Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
:(Ministerie van) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
:Waste Management Project

