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Inventarisatie
Het beschrijven van de huidige situatie met betrekking tot de afvalinzameling is om verschillende redenen van belang:
het legt vast wat de huidige gang van zaken is;
het vormt de basis voor de evaluatie van de huidige inzamelmethode en de huidige inzamelresultaten;
het maakt inzichtelijk waar mogelijkheden liggen om het afvalbeleid en de afvalinzameling te optimaliseren.
Dit hoofdstuk geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste zaken.

Algemene gegevens
Midden-Groningen is sinds 1 januari 2018 een gemeente bestaande uit de voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer,
Slochteren en Menterwolde in de Nederlandse provincie Groningen. De gemeenten zijn samengegaan in het kader van de
gemeentelijke herindeling in de provincie Groningen 2013-2018.
In de tabel hieronder staan de kerngegevens van de voormalig gemeenten.
Tabel Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het document.-1: Kerngegevens op basis van CBS 2016 en aangeleverd
door gemeente.
Hoogezand-Sappemeer

Menterwolde

Slochteren

Stedelijkheidsklasse

3

5

5

Hoogbouwklasse

C

D

D

Aantal inwoners

34.177

12.233

15.698

Aantal aansluitingen

15.654

5.347

6.579

Waarvan aantal aansluitingen laagbouw

11.962

5.217

6.156

Waarvan aantal aansluitingen hoogbouw

3.914

230

332

Aantal aansluitingen buitengebied/overig

-

Inzamelstructuur
De tabellen in bijlage 1 beschrijven de hele inzamelstructuur per fractie. Hierbij wordt onderscheidt gemaakt in
haalvoorzieningen (inzameling aan huis) brengvoorzieningen (verzamelcontainers op centrale punten) en de milieustraten.
Een opvallend punt is dat er belangrijke verschillen zijn in de inzamelsystematiek voor nagenoeg elke fractie. Afbeelding
3.1 laat dit zien voor enkele belangrijke afvalstromen die aan huis ingezameld worden.
Voor restafval geldt een aanbiedingstarief (diftar), behalve in de voormalige gemeente Slochteren;
GFT-afval wordt niet aan huis ingezameld in Hoogezand-Sappemeer;
Oud papier wordt middels bundels/dozen ingezameld. Alleen in Hoogezand-Sappemeer middels minicontainers;
Verpakkingsafval wordt middels zakken ingezameld, maar niet in Slochteren.
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Afb. 3-1: Belangrijke verschillen in de inzamelwijze gelden voor nagenoeg elke fractie. Hier zichtbaar voor 4 fracties.

Afvalstoffenheffing
Bewoners uit Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde betalen vastrecht en daarnaast een bedrag per geregistreerde
afvallediging. Huishoudens uit de voormalige gemeente Slochteren betalen daarentegen niet apart voor de ledigingen,
maar een bedrag afhankelijk van huishoudengrootte.
Tabel Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het document.-2: Afvalstoffenheffingen, tarieven 2018
Hoogezand-Sappemeer
en Menterwolde

Slochteren

Tariefsysteem

Volume & frequentie

Aantal personen

Vastrecht

€ 150

240 liter container

€7

140 liter container

€ 4,20

60 liter vuilniszak

€ 1,75

30 liter vuilniszak

€ 0,90

Afvalstoffenheffing, eenpersoons huishouden

€206

Afvalstoffenheffing, meerpersoons huishouden

€234
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Zoals blijkt uit Afb. 3-2 zit de gemeente Midden-Groningen met een gemiddeld tarief van ca. €230 per huishouden achterin
de groep met een soortgelijk tariefsysteem op basis van aanbieding en voorin op basis van aantal personen.

Restafval en afvalstoffenheffing
ASH (gem. 2017) [€/huishouden]

350
300

Midden
Groningen 2018

250
200
Personen

150

Gem.
196 €/hh

Vol./freq.

100

Gem.
220€/hh

50
0
0

50

100
150
200
250
Restafval (fijn + grof) [kg/inw/j]

300

350

Afb. 3-2: Afvalstoffenheffing en hoeveelheid restafval van gemeenten in Noord-Oost Nederland met soortgelijke
tariefsystemen als Midden-Groningen

Inzamel- en verwerkingscontracten
Inzamel- en verwerkingscontracten markeren belangrijke mijlpalen waarop de gemeente keuzes kan maken. Vooral bij de
verwerking van restafval kan de gemeente de keuze voor wel of niet aanvullende nascheiding een rol geven.
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Evaluatie
Het afvalbeheer is een balans van dienstverlening (people), milieurendement (planet), en kosten (profit). De afb. 4-1 laat
de samenhang en de beïnvloedende factoren per aspect zien. In de volgende paragrafen volgt een beschouwing per
aspect. Hierbij zal de stand van zaken in de gemeente Midden-Groningen worden vergeleken met die in soortgelijke
gemeenten.

Afb. 4-1: De milieudriehoek. Het streven is balans tussen People (service), Planet (milieurendement) en Profit (kosten).

Evaluatie ten aanzien van het milieurendement
De milieuprestaties op het gebied van afval worden bepaald door de volgende aspecten:
•

De hoeveelheid huishoudelijk restafval per inwoner. Dit geeft, in samenhang met de hoeveelheid gescheiden
afval, een indicatie over de hoeveelheid afval die de burger genereert en hoe hij met dit afval omgaat. Het kan
1
tevens een indicatie zijn van de mate waarin de burger gefaciliteerd wordt zijn afval te scheiden .

•

Het scheidingspercentage. Dit percentage geeft de verhouding gescheiden ingezameld afval ten opzichte van
het totale huishoudelijke afvalaanbod (gescheiden en ongescheiden) weer.

•

De sorteeranalyse. Hieruit blijkt welke herbruikbare fracties nog aanwezig zijn in het restafval.

De hoeveelheid afval in Midden-Groningen is weergegeven in Afb. 4-2. In totaal wordt ca. 500 kg afval per inwoner per jaar
ingezameld, waarvan ca. 200 kg per inwoner restafval is. Er worden dus al heel veel grondstoffen ingezameld. Uit Afb. 4-2
wordt ook duidelijk dat de inzameling van grondstoffen het best lukt in Menterwolde en het minst goed in Slochteren. Dus
op het gebied van prestatie ten aanzien van het milieurendement kennen de voormalige gemeenten grote verschillen.

1

Indien weinig faciliteiten aanwezig zijn, zal de hoeveelheid restafval in het algemeen hoger zijn dan wanneer er veel faciliteiten zijn. Aan
de andere kant speelt ook de mentaliteit van de burger een grote rol.
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Afb. 4-2: Afvalaanbod in Midden-Groningen (M-G) en de voormalige gemeenten (HS, MW en Sl)
Een belangrijke graadmeter voor het vaststellen van de effecten van de inzamelwijze op het milieu is het
scheidingspercentage van het afval. Het scheidingspercentage geeft het percentage van het afval aan dat gescheiden
wordt aangeboden en dus niet in het restafval belandt.
Het scheidingspercentage wordt als volgt berekend:

100%

In onderstaande tabel zijn de scheidingspercentages voor het totaal afvalaanbod en de belangrijkste fracties gegeven.
Tabel Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het document.-2: Scheidingspercentages. De gekleurde vakken geven
aan waar nog winst te boeken is.
HS

MW

SL

M-G

Totaal

56%

73%

56%

60%

GFT

71%

93%

87%

81%

Oud papier

86%

88%

80%

85%

Verpakkingsafval

50%

73%

44%

53%

Glas

91%

92%

85%

90%

Textiel

53%

69%

42%

53%

Het scheidingspercentage bedraagt voor het totale afvalaanbod van Midden-Groningen 60%. De VANG doelstelling is 75%
in 2020. Uit de scheidingspercentages van de verschillende fracties blijkt dat oud papier en glas al goed gescheiden worden
(respectievelijk 85% en 90%). Verbeteringen zijn mogelijk voor met namen verpakkingsafval en textiel (beide 53%) en ook
GFT-afval (in Hoogezand-Sappemeer slechts 71% scheiding).
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Middels sorteeranalyses van het restaval kan de gemeente een beeld krijgen van de samenstelling van het restafval en de
mogelijkheden die dit biedt voor verdere scheiding van de grondstoffen die daar nog in worden teruggevonden. De
volgende afbeelding geeft inzicht in de samenstelling van het fijne (aan huis ingezamelde) restafval.

Afb. Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het document.-3: Samenstelling fijn huishoudelijk restafval in
kg/inwoner/jaar
Er blijken nog veel, gemakkelijk te scheiden, grondstoffen aanwezig in het restafval. De gemeente biedt hier
voorzieningen voor. De mensen nemen echter de moeite niet om deze goed te scheiden, soms ook door onwetendheid
over het hoe en waarom van het scheiden of gebrek aan motivatie; wat gebeurt er met de gescheiden afvalstromen? Als
iedereen zijn best zou doen kan de gemeente Midden-Groningen terug naar 100 kg/inwoner/aar, zo blijkt uit Afb. 4-3. Dat
is de VANG doelstelling voor 2020! Deze ligt dus al binnen bereik met de huidige faciliteiten.

Dienstverlening (service)
Met de inzameling verleent de gemeente een dienst oftewel service aan de inwoners. De soort en de intensiteit van de
dienstverlening bepaalt hoe makkelijk de inwoners hun afval, al dan niet gescheiden, kunnen aanbieden. Factoren die
bepalend zijn voor de dienstverlening zijn:
het aantal fracties dat aan huis ingezameld wordt, hoe meer hoe beter (halen werkt beter dan brengten);
inzamelmiddelen die de inwoners ter beschikking hebben, hoe meer hoe beter;
inzamelfrequentie, naarmate de gemeente vaker en meer stoffen inzamelt is de dienstverlening hoger;
afstand tot een brengvoorziening, of aantal aansluitingen (gemiddeld) per brengvoorziening;
afrekensysteem afvalstoffenheffing.
Op al deze punten kan gesteld worden dat de gemeente voldoende faciliteiten biedt, geheel in lijn met wat soortgelijke
gemeenten bieden. De dienstverlening in Midden-Groningen is duidelijk minder voor wat betreft:
Inzameling van verpakkingsafval 4-wekelijks is een te lage inzamelfrequentie. In Slochteren wordt
verpakkingsafval niet ingezameld;
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Inzameling van GFT-afval aan huis vindt niet plaats in Hoogezand-Sappemeer.
Middels een bewoners enquête en –raadpleging zijn de bevindingen en wensen van bewoners in kaart gebracht. Hieruit
blijkt dat veel mensen al goede afvalscheiders zijn, maar soms door het ontbreken van faciliteiten niet in staat zijn te
scheiden terwijl ze dat wel zouden willen. De inwoners geven aan met name meer service op de inzameling van
grondstoffen te willen, bijvoorbeeld door meer grondstoffen aan huis in te zamelen (GFT-afval en verpakkingsafval
worden vaak genoemd) of meer verzamelcontainers in de buurt te plaatsen voor grondstoffen.
De belangrijkste conclusies die hieruit getrokken kunnen worden zijn:
Men wil meewerken aan meer inzameling van grondstoffen;
(Frequentere) Inzameling van GFT-afval en verpakkingsafval aan huis is zeer gewenst;
Inwoners die te maken hebben met een diftar systeem zijn hier tevreden over;
Men zou graag enkele keren per jaar gratis grofvuil aan kunnen bieden en/of een verlaging van de kosten op de
Afvalbrengpunten zien.

Afvalbeheerkosten
Onderstaande tabel geeft de begrootte kosten voor het afvalbeheer in 2018 weer.
Tabel Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het document.-3: Directe kosten afvalbeheer 2018
(Meerjarenbegroting)
Directe kosten

Begroting 2018

2018 per huishouden

Kapitaallasten/tractie € 636.152

€ 23,07

Personeelskosten

€ 1.626.977

€ 58,99

Exploitatiekosten

€ 4.033.829

€ 146,26

€ 6.296.958

€ 228,32

De afvalbeheerkosten zijn in 2018 begroot op €228,34 per huishouden, volgens de meerjarenbegroting. Deze kosten
omvatten alle kosten die direct betrekking hebben op de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalinzameling en
de afvalbrengstations. Met deze kosten loopt Midden-Groningen goed in de pas met de rest van Nederland.
Onderstaande tabel geeft de indirecte kosten voor het afvalbeheer weer:
Tabel Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het document.-4: Indirecte kosten afvalbeheer 2018
(Meerjarenbegroting)
Indirecte kosten

Begroting
2018

2018 per huishouden

Kwijtschelding

€ 210.000

€ 7,61

Perceptiekosten

€ 45.856

€ 1,66

Overhead

€ 350.000

€ 12,69

BTW

€ 558.168

€ 20,24
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€ 1.164.024

€ 42,21

De indirecte kosten vallende onder de afvalbeheerkosten zijn geraamd op € 42,21 per huishouden, volgens de
meerjarenbegroting. Deze kosten omvatten alle kosten die indirect betrekking hebben op het afvalbeheer.
Onderstaande tabel geeft de inkomsten voor het afvalbeheer weer:
Tabel Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het document.-5: Opbrengsten afvalbeheer 2018 (Meerjarenbegroting)
inkomsten

Begroting 2018 2018 per huishouden

Afvalstoffenheffing

€ -6.368.870

€ -230,92

Inkomsten verwerking € -424.750

€ -15,40

Overige inkomsten

€ -667.362

€ -24,20

€ -7.460.982

€ -270,52

De totale inkomsten (€270,52) dekken de directe en indirecte afvalbeheerkosten (€ 270,-).
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Bijlage 1: Inzamelstructuur
Tabel 1: Inzamelsysteem haalvoorzieningen (veelal laagbouw)
Hoogezand-Sappemeer Menterwolde

Slochteren

Aantal aansluitingen

11.962

5.133

6.250

frequentie

Wekelijks met mini's

Alternerend met mini's

Alternerend met mini's

Afgelegen adressen

Smalspoor

Smalspoor

Burgers
moeten
aan
doorgaande weg zetten

Aantal aansluitingen

176

5.133

6.250

frequentie

12xper jaar

Alternerend met mini's

Alternerend met mini's

Kerstbomenroute

Kerstbomenroute

Kerstbomenroute

Takkenroute 2x

Takkenroute 2x

Takkenroute 2x

Aantal aansluitingen

11.962

5347

6.250

frequentie

per 4 week

per maand

per maand

systeem

minicontainers

dozen

dozen

Aantal aansluitingen

15654

5347

n.v.t.

frequentie

per vier weken

per twee weken

kleurscheiding

nee

nee

Aantal aansluitingen

11.962

5347

frequentie

Per vier weken

per twee weken

Aantal aansluitingen

n.v.t.

5133

Restafval

GFT-afval

Tuinafval

Oud papier

Glas/blik

Elektrische apparaten

Textiel

frequentie

n.v.t.

per maand

Verpakkingsafval
Aantal aansluitingen

15654

5347

frequentie

per vier weken

Per vier weken

systeem

zakken

zakken
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Tabel 2: Inzamelsysteem brengvoorzieningen (o.a. hoogbouw)
Hoogezand-Sappemeer

Menterwolde

Slochteren

Aantal aansluitingen

3.872

214

329

Aantal containers

111

12

16

systeem

Ondergronds met pasje

Ondergronds met pasje

Ondergronds met pasje

Restafval

GFT-afval
Aantal aansluitingen

214 hoogbouw

systeem

Minicontainers
gebruik

collectief

Afgelegen adressen
Tuinafval
Wijkcontainer,2xper jaar
Composteer, gratis

Composteer, gratis

Composteer, gratis

brengstation, betaald

brengstation, betaald

brengstation, betaald

aantal

43 verzamelcontainers

9 verzamelcontainers

onbekend

locatie

Alle winkelcentra
hoogbouw + werf

Elk dorp

Elk dorp

aantal

22

8

24

locatie

Alle winkelcentra
hoogbouw + werf

kleurscheiding

nee

ja

nee

aantal

Ca 48

6

6

locatie

Alle winkelcentra + werf

Elk dorp

De grotere dorpen

Zo nodig afvalbrengstation

Zo nodig afvalbrengstation

Zo nodig afvalbrengstation

Oud papier

+

alle

Glas

+

alle

Elk dorp

Textiel

Verpakkingsafval
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Afvalbrengstation
De gemeente Midden-Groningen heeft twee afvalbrengstations.
De openingstijden Verlengde Veenlaan 1, Slochteren zijn:
•

Donderdag van 13:00 tot 15:30 uur

•

Vrijdag van 09:00 tot 12:00 uur en 13:00 tot 15:30 uur

•

Iedere eerste zaterdag van de maanden maart tot en met november van 09:00 - 12:00 uur

De openingstijden Van Neckstraat 13, Hoogezand
•

Werkdagen van 08:00 tot 12:00 uur

•

Op zaterdagen in de oneven weken van 08:00 tot 12:00 uur

De meeste stromen afval zijn gratis. De overige tarieven zijn:
•

Grof huisvuil: € 20,00 per m

•

Bouw- en sloopafval: € 30,00 per m

•

3
3

3

Tuinafval: € 20,00 per m

Particulieren kunnen hun tuinafval gratis inleveren op het composteerterrein in Sappemeer.
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