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Evaluatie containerregistratie op basis van stickers

1 9 DEC. 2012

Geachte heer, mevrouw,
In de periode september 2011 tot januari 2012 heeft in de oude kern van Nieuw-Vennep een
proef met containerregistratie op basis van stickers plaatsgevonden. Het stickerproject is
een uitvloeisel van het invoeren van containermanagement Dit laatste was een van de
onderdelen van het Afvalbeleidsplan 2010-2015. Bij de laagbouw zou een
containermanagementsysteem via chips worden ingevoerd. Met dit systeem kan elke
lediging van een rolemmer worden geregistreerd en vindt tegelijk een controle plaats of de
rolemmer goed geregistreerd staat. Containerregistratie kan zorgen voor minder illegale
containers waarvoor geen afvalstoffenheffing wordt betaald.
In augustus 2011 bent u geïnformeerd dat wij het niet gewenst vonden, gezien de financiële
situatie en de noodzaak tot bezuinigen, om hoge investeringen te doen in een
containermanagementsysteem met behulp van chips. Wij hebben gezocht naar een andere
wijze waarop de registratie en controle van de uitstaande containers kan worden verbeterd,
om illegale containers tegen te gaan en een zo volledig mogelijke aansluiting op de
afvalstoffenheffing tot stand te brengen. Hierop is besloten tot een proefproject met het
stickeren van restafvalcontainers in Nieuw-Vennep, om te bezien of het zinvol is om deze
aanpak over de gehele gemeente uit te rollen.

De proef
Op ongeveer 4650 restafvalcontainers is een sticker met barcode geplakt. De sticker is
voorzien van het adres, de inhoud van de container en de barcode, met daarin verwerkt een
uniek nummer dat de verbinding vormt met de overige bestandsgegevens. Door een vijftal
rondes is gecontroleerd of de inhoud van de container overeenkomt met het bedrag dat aan
afvalstoffenheffing wordt betaald. Ook is het mogelijk op deze manier 'illegale' containers,
r
waarvoor geen of te weinig afvalstoffenheffing wordt betaald, te vinden.
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De resultaten
De resultaten van de proef zijn als volgt samen te vatten:
1. Het aantal containers waarvoor de afvalstoffenheffing is betaald, is iets gestegen. De
opbrengst (afvalstoffenheffing) is eveneens iets gestegen. Deze stijging is echter
relatief gering (1 %). De stijging van de opbrengst wordt mede veroorzaakt door een
wisseling van kleinere containers (80 liter) naar grotere containers (120 en 240 liter).
Onduidelijk is echter welk deel van deze mutaties met de proef te maken heeft.
2. Door controle van gestickerde containers zijn 93 'illegale' containers ingenomen. Dit
aantal is lager dan wat op basis van ervaringen in andere gemeenten was verwacht
(200-400). De proef heeft in deze wijk wel tot gevolg gehad dat alle bewoners nu de
juiste afvalstoffenheffing betalen. Er zijn vijf controlerondes gehouden. Vanuit de
resultaten per ronde is gebleken dat dit aantal kan worden teruggebracht naar drie
controlerond es.
3. De financiële voordelen zijn door het relatief geringe aantal 'illegale' containers in
deze wijk, bescheiden. In totaal bedraagt de opbrengst dit jaar € 9.166, 79 (€ 1, 97
per aansluiting).
4. De kosten van de stickeractie bedroegen € 50.300 (ongeveer € 10,80 per
aansluiting). Van deze kosten heeft De Meerlanden 68% voor haar rekening
genomen en de gemeente de rest.
De bewoners van de wijk in Nieuw-Vennep die aan de proef hebben meegewerkt, zullen
worden geïnformeerd over de resultaten van de proef.

Conclusie proef
De conclusie die uit de proef te trekken valt, is dat de opbrengsten van de proef, op de wijze
zoals deze uitgevoerd is in Nieuw-Vennep, niet opwegen tegen de gemaakte kosten.
Bovendien was dit het resultaat van een eerste opschoning na vele jaren. Voor de
daaropvolgende jaren is de verwachting dat de meeropbrengst, na deze eerste opschoning,
gering zal zijn.
Hieruit blijkt tevens dat een complexe vorm van containermanagement, zoals met een chip,
financieel niet rendabel te maken is. De proef heeft echter wel tot gevolg gehad dat het
aantal illegale containers in de desbetreffende wijk in Nieuw-Vennep is licht gedaald.

Vervolg
Om gemeentebreed illegale containers aan te pakken willen wij een ten opzichte van de
uitvoering in Nieuw-Vennep vereenvoudigde en goedkopere vorm van containerregistratie
invoeren, gebaseerd op de systematiek die in Heemstede wordt gevolgd. Hier wordt ieder
jaar een nieuwe kleur sticker naar de huisadressen verzonden. De inwoners plakken zelf de
sticker met het huisadres en het volume van de rolemmer op deze rolemmer.
Om de kosten te drukken willen wij in Haarlemmermeer al naar gelang het resultaat bepalen
op welke termijn opnieuw een dergelijke sticker zal worden verspreid. Aan De Meerlanden
hebben wij gevraagd een kostenopgave te doen, waarna wij een voorstel aan de
gemeenteraad zullen voorleggen. Wij zijn voornemens om vanaf mei 2013 met de uitvoering
te starten.
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Doelstelling is dat inwoners de juiste afvalstoffenheffing betalen. Dit betekent dat de
volgende procedure is opgesteld om dit te bereiken:
- 1e leegronde: bij afwezigheid van de sticker een waarschuwing;
- 2e leegronde: bij afwezigheid van de sticker niet legen;
- 3e leegronde: bij afwezigheid van de sticker container legen en innemen.
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris,
de b r

