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1 Inleiding
1.1 Inleiding
Het Grondstoffenplan van de gemeente Deventer geeft de beleidsambities en beleidskaders
voor de gemeente voor de periode 2020-2024 weer. Het is een plan op hoofdlijnen. Het plan is
met de raad besproken en zij heeft ingestemd met deze beleidsambities.
In het Grondstoffenplan zijn maatregelen weergegeven die een bijdragen leveren aan dit beleid.
In dit document zijn de maatregelen nader uitgewerkt. Het document is schematisch en
praktisch ingericht waarin per maatregel wordt aangegeven welke acties worden ingezet,
wanneer die wordt gedaan, hoe dit wordt gemeten en welke kosten eraan zijn verbonden. Het
verschilt per maatregel wat het verwachte effect is, de inzet op de combinatie van de
maatregelen zetten samen in op de volgende drie speerpunten:
Speerpunt 1: Minder restafval en meer zuiverheid van grondstoffen (Thema Betere kwaliteit
van grondstoffen)
Speerpunt 2: Ontwijkgedrag (Thema Schone buurt)
Speerpunt 3: Arbo en veiligheid (Thema Arbo en Veiligheid)
Maatregelen die bijdragen aan deze speerpunten zijn:
1.Gedragsbeïnvloeding door middel van communicatie en informatie
2. Inzet afvalcoaches (casus Rivierenwijk)
3. Verduurzaming verenigingen, scholen en andere maatschappelijke organisaties en
evenementen
4. Invoering GF-zuilen binnenstad en bij hoogbouwcomplexen elders in de stad
5. Invoering Ja/Ja sticker
6. Ulebelt als service- en adviespunt inrichten
7. Opsparen tegoed recycleplein
8. Optimaliseren huidige inzameling papier-, glas- en BEST-tas
.
In dit document is iedere maatregel op hoofdlijnen uitgewerkt. Voordat ingegaan wordt op de
maatregelen volgt een overzicht van de speerpunten, gevolgd door een schematisch totaal
overzicht, daarna de maatregelen en een aantal bijlagen.
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2 Speerpunten van het beleid
2.1 Speerpunten
Zoals in het Grondstoffenplan is aangegeven zijn er drie speerpunten
voor de periode 2020-2024,hieronder een korte toelichting:
Minder restafval en meer zuiverheid van grondstoffen
De afgelopen jaren is zeer succesvol ingezet op het verminderen van restafval en het
verbeteren van de gescheiden inzameling. Signalen van verwerkers en analyses van het
aangeleverde materiaal tonen echter aan dat de zuiverheid van de grondstofstromen terugloopt.
De (on)zuiverheid van de grondstofstromen is van invloed op de afzet en verwerking van het
materiaal en de kosten en opbrengsten die er mee gepaard gaan.
De komende planperiode zal dan ook worden gebruikt om de zuiverheid en kwaliteit van de
grondstromen te verbeteren.
Ontwijkgedrag
Bij elk type beleid, dus ook daar waar geen Diftar aanwezig is, is er sprake van ontwijkgedrag,
dit is van alle tijden. Onder ontwijkgedrag verstaan we onder andere bijplaatsen van afval,
afvaldump en het moedwillig vervuilen van grondstoffen. Omdat dit het draagvlak voor het
beleid ondermijnt en overlast veroorzaakt is blijvende aandacht noodzakelijk.
Voor het tegengaan en voorkomen van bijplaatsingen, afvaldump en het moedwillig vervuilen
van grondstoffen zullen we de komende planperiode gerichte acties ondernemen.
Arbo en veiligheid
De wijze waarop in te zamelen papier, glas- en BESTtas momenteel wordt aangeboden levert
arbo- en veiligheidsrisico’s op. Daarnaast zorgt het rondwaaiend en gestapeld papier en karton
voor veel overlast bij bewoners.
Ook de lichamelijke belasting van medewerkers in de inzameling kan worden verminderd,
waardoor het risico op klachten wordt beperkt.
De inzameling van papier-, glas- en BESTtas wordt voor heel Deventer geoptimaliseerd.
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3 Schematisch overzicht Grondstoffenplan
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4 Maatregelen

Maatregel 1: Gedragsbeïnvloeding door middel van communicatie en informatie
Inzetten van acties waarbij communicatie met bewoners en informatie voor bewoners een bijdrage levert aan

Doelstelling

meer zuiverheid van grondstoffen en ontwijkgedrag wordt verminderd.
Wanneer

Wie

€

Inzet GF- en PMD-campagne

2020

Landelijk en

Binnen

Inzet compostactie/beloning

Jaarlijks in het

daarnaast CB

huidige

GFscheiding

voorjaar

via haar

middelen

Hoe meten

kanalen
Inzet Recycleplein en
Acties

Doorlopend

Servicepunt Ulebelt voor
informatie

Verwachte

Milieu

Effecten

Inzet afvalcoach

2021

Inzet DSF

Doorlopend

Inzet Toezicht

Doorlopend

Afname restafval

Metingen overslag en

Jaarlijks

Jaarrap. CB

Toename GFT

verwerkers

Toename zuiverheid PMD

Sorteeranalyse PMD

Jaarlijks

Eureco

Afname aantal bijplaatsingen

Cambio> metingen

Dagelijks

Jaarrap. CB

Jaarrap. CB

tijdens reguliere
routes en Team

Afname illegale stort
Service

Toezicht

Team Toezicht

Team Toezicht

Team Toezicht

Bewoners worden meer
geïnformeerd en op
verschillende wijze
geïnformeerd, digitaal en
persoonlijk

Kosten

Binnen
huidige
middelen

Sociaal

Door de inzet van DSF worden

Aantal bewoners die

bewoners betrokken

meedoen met DSF

Doorlopend

Jaarrapportage
CB

acties
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Maatregel 2: Inzet afvalcoaches (casus Rivierenwijk)
Door de inzet van afvalcoaches wordt er in de Rivierenwijk op een positieve manier ingezet om beter om te

Doelstelling

gaan met afval (grondstoffen).
Wanneer

Wie

€

Werven, opleiden en inzetten

2021 werven,

DSF in

Binnen

van afvalcoaches.

opleiden en

samenwerking

huidige

De DSF gaat opzoek naar

inzetten.

met bewoners,

middelen

vrijwilligers in de wijk die willen

Bij gewenst effect

sociale teams

bijdragen aan een schone

voorzetten in 2022

en team

buurt. Deze personen worden

en 2023

toezicht

Jaarlijks

Jaarrap. CB

Jaarlijks

Eureco

Hoe meten

Acties

opgeleid tot afvalcoach

Verwachte

Milieu

Effecten

Afname restafval/meer

Metingen overslag en

zuiverheid restafval

verwerkers
Sorteeranalyse
restafval

Toename zuiverheid PMD

Sorteeranalyse PMD

Jaarlijks

Eureco

Afname aantal bijplaatsingen

Cambio> metingen

Dagelijks

Jaarrap. CB

Jaarlijks

Team Toezicht

tijdens reguliere
routes
Afname illegale stort

Team Toezicht
rapporteert

Service

Bewoners worden persoonlijk
benaderd en kunnen
persoonlijk terecht met vragen.

Kosten

Binnen
huidige
middelen

Sociaal

Bewoners worden meer
betrokken bij hun eigen
leefomgeving en DSF zorgt
voor verbinden met bewoners
onderling
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Maatregel 3: Verduurzaming verenigingen, scholen en andere maatschappelijke organisaties en evenementen
Door samenwerking en in te zetten op verduurzaming bij de genoemde organisaties wordt zuiverheid van grondstoffen

Doelstelling

gestimuleerd en de hoeveelheid restafval verminderd op locaties buitenshuis

Wanneer

Wie

€

Gemeente Deventer, CB en

2020 start eerste

Gemeente

De eerste

de Ulebelt starten bij één

vereniging

Deventer,

vereniging in

sportvereniging in Deventer.

2021 evaluatie en verdere

Ulebelt adviseert

bestaande

uitrolling verenigingen

organisaties en

overeenkomst.

2022 uitbreiding

CB faciliteert

Meer

Hoe meten

Acties

verenigingen en
maatwerkroute
brengt kosten
met zich mee

Verwachte

Milieu

Effecten

Afname restafval/meer

Niet meetbaar

zuiverheid restafval

aangezien
verenigingen eigen
contractafspraken
hebben voor restafval

Toename zuiverheid
PMD(scheiding PMD

2021 en 2022
Door het aantal
verenigingen die
meegaan doen

Service

Het gescheiden inzamelen
kan niet alleen thuis maar ook
op plekken waar gerecreëerd
wordt. Verenigingen krijgen
advies van de Ulebelt.
Maatwerk biedt toename van
service ervaring

Kosten

Kosten voor de containers en

Uitbreiding naar

ledigen.

20 locaties>
maatwerkroute.

Kosten Ulebelt in bestaande

Kosten per

afspraken tussen gem.

locatie per jaar

Deventer en de Ulebelt

€2000,Kosten p.j. bij 20
locaties>
€40.000

Sociaal

nvt
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Maatregel 4: Invoering GF-zuilen in de binnenstad en bij hoogbouwcomplexen
Voorzieningen bieden voor inwoners van hoogbouwcomplexen en in de binnenstad om GF te kunnen scheiden in hun

Doelstelling

leefomgeving.

Wanneer

Wie

€

GF-zuilen plaatsen in de

2020 (pilot)

CB

Pilot mee in

binnenstad en bij

(3 locaties)

bestaande

hoogbouwcomplexen

2021

afspraken

Hoe meten

(Uitgaande van
100 GF-zuilen).

Acties

Verwachte

Milieu

Effecten

Afname restafval/meer

Sorteeranalyse

zuiverheid grondstoffen

restafval

Toename GFT*

Aantal paslezingen

Jaarlijks

Eureco

Jaarlijks

CB

Jaarlijks

Eureco

GF-zuilen (hoe vaak
bewoners aanbieden

Toename zuiverheid PMD

Service

Sorteeranalyse PMD

Mogelijkheid tot scheiden van
GF-afval dichtbij huis

Kosten

Kosten voor exploitatie en

€1770,- per jaar

lediging

per zuil
100 zuilen>
€177.000,- per
jaar

Sociaal
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nvt

Maatregel 5: Invoering Ja-sticker
Afname van de hoeveelheid papier bij huishoudens en daarmee in de keten

Doelstelling

Hoe meten

Invoering van de

Ja/1sticker

Wanneer

Wie

€

2021

CB

Binnen

wordt aangegeven of er

huidige

ongeadresseerde

middelen

reclamedrukwerk mag
worden bezorgd. Wanneer
Acties

er geen ‘Ja/ sticker’ is
geplaatst, mag het
ongeadresseerde niet
reclamedrukwerk worden
bezorgd.

Verwachte

Milieu

Effecten

Afname hoeveelheid papier in

Aanbod aantal kilo’s

de keten

papier vanuit

Jaarlijks

CB

huishoudens*
Service

Toename service door afname
overlast van ongevraagd
reclamedrukwerk.

Kosten

Stickers, verspreiding en

Binnen

communicatie

huidige
middelen

Sociaal

nvt

*Deze maatregel kan bijdragen aan een lager aanbod van papier. De nieuwe manier van inzamelen van papier
(maatregel 8) kan leiden tot betere scheiding waardoor meer papier op de juiste manier wordt aangeboden.

1

De tekst van de motie spreekt van de JA/JA sticker en om de mogelijkheden te onderzoeken van een invoering van
een opt-in systeem in Deventer Bij de bespreking tijdens de raadstafelswas er een meerderheid om de JA-sticker te
introduceren voor huis-aan-huis bladen.
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Maatregel 6: Ulebelt als service- en adviespunt inrichten
Bewoners informeren en faciliteren om afval nog beter te scheiden en hiermee bijdragen aan meer zuiverheid

Doelstelling

van grondstoffen.
Hoe meten

Wanneer

Wie

€

Informeren, adviseren van

Aantal bezoekers die

Doorlopend

De Ulebelt

Binnen

bewoners hoe nog beter af te

advies vragen/krijgen

(CB

huidige

scheiden

Ulebelt

faciliterend)

middelen

Ulebelt als inzamelpunt voor
Acties

Doorlopend

diverse afvalstromen
Faciliteren afvalpunt

Verwachte

Milieu

Effecten

Service

Doorlopend

Afname restafval*

Metingen overslag en

Toename GFT*

verwerkers

Toename zuiverheid PMD*

Sorteeranalyse PMD

Jaarlijks

CB

Jaarlijks

Eureco

Maatwerk geeft een toename
van service ervaring

Kosten

Binnen
huidige
middelen

Sociaal

nvt

*Het servicepunt levert een bijdrage aan het speerpunt minder restafval en zuiverheid van grondstoffen. Het meten
hiervan op enkel deze maatregel is niet mogelijk en zal meegaan in de totaal metingen.
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Maatregel 7: Opsparen
Verhogen tegoed
opsparen
milieupas
tegoed op het recycleplein
Tegemoet komen aan de wens/behoefte om incidenteel meer afval ‘kosteloos’ te kunnen aanbieden bij het

Doelstelling

Hoe meten
Ophogen tegoed milieupas
Ieder jaar 100 kg erbij tot max.
300 kg.

Wanneer

Wie

2020

CB

Jaarlijks

CB

€

(Elke kilo 3 jaar geldig)
Acties
Verwachte

Milieu

Effecten

Service

Toename aanbod grondstoffen

Uitlezen

recycleplein

milieupassen

Maatwerk geeft een toename
van service ervaring

Kosten

De verwerkingskosten die

€150.000,-

toenemen wanneer bewoners
meer ‘gratis’ gaan storten.

+ 10% (€15.000)=
€165.000

In het huidige beleid zijn de
jaarlijkse verwerkingskosten

+20% (€30.000)=

€150.000*,-

€180.000

Hoeveel de extra kosten* zijn,

+30% (€45.000)=

is afhankelijk % wat er extra

€195.000

wordt gestort.
+40% (€60.000)=
*Bij gelijkblijvende

€210.000

verwerkingstarieven en
gelijkblijvend scheidingsgedrag

+50% (€75.000)=
€225.000

Deventer is de eerst CBgemeente die op deze manier

+60% (€ 90.000)=

gaat werken waardoor niet te

€240.000

voorspellen is hoeveel procent
er extra gestort gaat worden

+70% (€105.000)=
€255.000

Sociaal

nvt
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Maatregel 8: Optimaliseren huidige papier- glas – en BESTtas inzameling
Verbeteren van ARBO en veiligheid voor medewerkers en verbeteren van de kwaliteit van grondstoffen

Doelstelling

Hoe meten

Wanneer

Wie

Huidige inzameling los oud papier

Toename aanbod

2021

CB en Konnected

stopt, overgaan op minicontainers

papier*

€

(Sallcon)

en ondergrondse
brengvoorzieningen
CB en Konnected

Acties

Huidige inzameling

Toenane gebruik

verpakkingsglas huis aan huis

glasvoorzieningen

2021

(Sallcon)

stopt, optimaliseren van

CB en Konnected

brengvoorzieningen

(Sallcon)

Huidige inzameling BESTtas huis

2021

aan huis stopt, op basis van

CB en Konnected
(Sallcon)

amendement d.d. 11 nov 2020.

Nieuwe of aangepaste werkplek

2021

voor 10-20 SW-medewerkers
(bij Sallcon of CB of elders)

Verwachte

Milieu

Meer zuiverheid van grondstoffen

Effecten

Sorteeranalyse
restafval

Service

Verbetering van service ervaring
(door o.a. minder papier wat rond
waait bij aanbieding van papier)

Kosten

Totale inzamelkosten papier, glas
en BESTtas
Met de besparing op de kosten van
deze maatregel is het mogelijk om
6-10 mensen bij CB te plaatsen.

Sociaal

Er is oog voor de SW-medewerkers
waarbij in samenwerking tussen
Konnected, CB en gemeente
Deventer wordt gezocht naar een
nieuwe of aangepaste werkplek
Het betreft een 3-partijen oplossing

*De maatregel invoering Ja/ sticker heeft naar verwachting ook invloed op het aanbod van papier
**In dit document wordt uitgegaan van de inzameling door CB en niet meer door verenigingen. Uiteraard kunnen
verenigingen een rol blijven spelen en zal er met verenigingen afgestemd moeten worden. Dit zal apart besproken
worden. Wanneer CB met verenigingen (vrijwilligers) papier blijft ophalen dan zullen er mogelijk kosten bijkomen
bijvoorbeeld weekendwerk, veiligheidsinstructies etc.
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5 Financiën
5.1 Kosten diverse maatregelen
In onderstaande tabel is aangegeven wat de kosten van de diverse maatregelen zullen zijn. De
financiële gegevens zijn een best effort inschatting naar de stand van zaken van nu. Er kunnen
geen rechten aan worden ontleend. De uiteindelijke realisatie kan door diverse factoren
substantieel afwijken, door wijziging van kosten en opbrengsten.
Maatregel

1 Communicatie

Nieuwe jaarlijkse

Eenmalige

Totaal

Verschil

kosten

kosten

jaarlijks

jaarlijks

€ 40.000

€40.000

€ 177.000

€177.000

€75.000

Binnen huidige
afspraken

2 Afvalcoaches

Inzet afvalcoaches

Opleiden

(Nedvang gelden

afvalcoaches

en DSF)

(Nedvang
gelden en
DSF)

3 Verenigingen

2

40.000

vanaf 2021
4 GF-zuilen

177.0003

5 Ja/sticker

Binnen huidige

€10.000

middelen
6 Servicepunt

Binnen huidige

Ulebelt

middelen

7 Milieupas

+ €15.000 (bij 10%

€3000,-

€75.000,- Bij

meer storten tot

applicatie

50% meer

€105.000 (bij 70%

storten4

meer storten)

8 Papier, glas,

Binnen huidige

BEST-tas

middelen

Totaal

€10.000

€23.000

€292.000

2

Bij deelname 20 locaties van verenigingen, bij meer of minder daalt of stijgt dit naar rato
Bij 100 GF-Zuilen, bij meer of minder daalt of stijgt dit naar rato
4 Bij meer of minder storten leidt dit tot een daling of stijging van de kosten
3
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6 Meten
6.1 Verschillende metingen
Alle maatregelen die in dit document zijn benoemd leveren een in meer of mindere mate een
bijdrage aan de speerpunten om zo tot minder restafval en meer zuiverheid van grondstoffen te
komen, ontwijkgedrag te verminderen en de ARBO en veiligheid van de medewerkers te
verbeteren. Om inzichtelijk te maken welk effect de keuze van het beleid en de bijbehorende
maatregelen hebben vinden er verschillende metingen plaats. Bij aanvang wordt gestart met 0metingen. Deze metingen worden in 2020 verricht. Vervolgens wordt er jaarlijks in 1 juni
gerapporteerd aan de raad. Als bijlage zijn een aantal mogelijke voorbeelden van rapporteren
weergegeven
0-meting
Metingen tussentijds
Effect en evaluatie
Behalve dat CB metingen verricht en laat verrichten zijn er ook andere partijen een bijdrage
leveren aan het nieuwe beleid om tot een Grondstofrijk Deventer te komen. Partijen zoals de
Ulebelt maar ook Team Toezicht spelen hierin een rol. Zij kennen hun eigen systematiek en
leveren hiervoor rechtstreeks informatie aan, aan gemeente Deventer.
0-meting
In 2020 wordt gestart met de 0-meting. Ieder jaar wordt er vervolgens gemeten op de
onderdelen die verderop beschreven worden.
Voorstel metingen tussentijds
Ieder najaar wordt er een sorteeranalyse op restafval en PMD uitgevoerd.
Jaarlijks worden metingen door verwerkers gedaan, maar ook op de overslag. Alle gegevens
zoals hieronder weergegeven worden gerapporteerd aan de raad.
Restafval>
■ Tonnage ingezameld, huis aan huis minicontainers en verzamelcontainers
■ Gemiddeld aantal kg restafval per inwoner per jaar
■ Samenstelling van het restafval> sorteeranalyse restafval
PMD>
■ Tonnage ingezameld
■ Gemiddeld aantal kg PMD per inwoner per jaar
■ Samenstelling van het PMD> sorteeranalyse restafval
■ Tonnage inzameling verenigingen
Grondstoffen waar wijziging op uitgevoerd wordt
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Papier>
■ Tonnage ingezameld
■ Huidige tonnage papier verenigingen
■ Huidig tonnage Sallcon
■ Huidig totaal gemeente Deventer gemiddeld per inwoner
GFT>
■ Huidig tonnage huis aan huis ingezameld (en enkele GF-Zuil)
■ Aanbiedgedrag inwoners GF-zuilen
■ GF-vervuiling in restafval meten met sorteeranalyse restafval
■ Sorteeranalyse op de locatie van verwerker door onafhankelijk partij
■ Tonnage inzameling GF-zuilen
GLAS>
■ Huidig tonnage inzameling Sallcon
■ Tonnage verzamellocaties
■ Sorteeranalyse restafval (vervuiling glas)
Aanbod recycleplein
■ Tonnage aanbod grondstoffen
■ Gebruik aantal milieupassen
■ Gebruik aantal kilo’s milieupas (betaalde stromen)
Afname bijplaatsingen
■ Gegevens Cambio (gegevens Toezicht gaan niet CB naar gemeente Deventer)

17

Effect en evaluatie
Op een aantal onderdelen zal gedurende de looptijd van het nieuwe beleid het effect worden
ervaren. Eind 2024 zal duidelijk moeten zijn welk effect het beleid uiteindelijk heeft gehad.
Aangezien de raad jaarlijks in juni en gemeente Deventer op diverse andere momenten door
het jaar heen geïnformeerd wordt is er de gelegenheid om het beleid waar nodig aan te passen
of bij te stellen.
Rapportage
Ieder jaar in juni worden de resultaten van het voorgaande jaar door Circulus-Berkel aan de
raad aangeboden op locatie bij het recycleplein aan de Westfalenstraat.
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7 Bijlage 1 Afvalcoach, wat is dat?

Wat is een afvalcoach?
De afvalcoach is een persoon die op een gelijkwaardige en positieve wijze het gesprek aan
gaat met inwoners. Op basis van kennis en uitstraling weet de afvalcoach inwoners te
motiveren hun afval (nog) beter te scheiden en/of aan te bieden. Daarbij heeft de coach kennis
van de sociale kaart of heeft de coördinator dat zodat zij, waar nodig naar de juiste
personen/instanties kunnen worden verwezen.
De aanpak door inzet van afvalcoaches kan op verschillende manieren worden ingezet.
Buurtaanpak:
Door buurtbewoners op te leiden tot vrijwillige afvalcoach (evt. met vrijwilligersvergoeding)
worden zij het gezicht van de wijk als het gaat om afval. Zij zien wat er in hun wijk gebeurt en
helpen door middel van kennis andere bewoners met het scheiden en/of aan bieden van afval.
Inzet is sociaal en gericht op bewoners onderling.
Bewoners worden gefaciliteerd met materialen en opgeleid van de DSF
Wanneer de vrijwillige afvalcoaches de indruk hebben dat er een ‘mogelijke’ hulpvraag bij
bewoners is dan geven zij dit door aan de verantwoordelijk medewerker van de DSF.
Diegene zorgt ervoor dat eventuele hulpverlening wordt ingeschakeld. Dit werkt andersom ook
zo, wanneer een hulpverlener een vraag heeft gaat deze via de verantwoordelijk medewerker
van de DSF.
Voor de Rivierenwijk wordt ingezet op een team van vijf personen die gecoördineerd worden
door de DSF.
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8 Bijlage 2 Toelichting verduurzaming verenigingen, scholen,
maatschappelijke organisaties en evenementen
Gemeente Deventer start in samenwerking met CB en de Ulebelt bij één sportvereniging in
Deventer.
De inzet is twee ledig> faciliteren van voorzieningen om PMD te scheiden van restafval
En het adviseren van de vereniging om duurzamer in te kopen en afval te scheiden.
CB degene die zorgt voor de voorziening om PMD in te scheiden en dit te laten ledigen. De
Ulebelt is de partij die met de verenigingen in gesprek gaat en adviseert op het gebied van
verduurzamen.
In het voorjaar van 2021 word geëvalueerd en verder uitgerold bij andere verenigingen in 2021.
Bij de uitvoering van de maatregel wordt gefaseerd ingezet op 20 verenigingen die worden
aangedragen door gemeente Deventer in overleg met de Ulebelt het Deventer Sportbedrijf.
Door dit gefaseerd in te voeren kunnen de kosten hiervoor verdeeld worden over een aantal
jaren.
Scholen
Verduurzaming bij scholen vindt plaats door de DSF binnen de bestaande middelen.
Maatschappelijke organisaties
Verduurzaming maatschappelijke organisaties; wanneer het effect vanuit de verenigingen
positief is kan overgegaan worden tot het verduurzamen van maatschappelijke organisaties.
Advies is om begin 2022 te evalueren wat het effect is bij de verenigingen en dan te beslissen
om de verduurzaming bij maatschappelijke organisaties wel/niet in te zetten.
Evenementen
Evenementen kunnen vanuit CB gefaciliteerd worden. Vanuit gemeente Deventer vinden
gesprekken met organisatoren van evenementen plaats. Afhankelijk van de afspraken die
gemeente Deventer daarin maakt kan CB faciliteren.
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9 Bijlage 3. Aanvulling meten

Zoals aangegeven wordt er op verschillende manieren gemeten. De resultaten worden gedeeld
met de raad. In deze bijlage een aantal voorbeelden van rapporteren. Bij sorteeranalyses
worden steekproeven gehouden en wordt er op wijk en straatniveau gerapporteerd. Bij
sorteeranalyses wordt de opgehaalde stroom naar een aparte locatie gebracht en volledig
nagekeken. Bij de overslag en verwerkers worden keuringen gehouden, maar ook de
medewerkers die inzamelt levert hieraan een bijdrage.
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AMENDEMENT 4.

Raadsvergadering 11 november 2020

Agendapunt

Begroting 2021, programma 4 Milieu en duurzaamheid

Onderwerp

Afschaffen BEST Tas

Indiener(s)

Bert Kleine Schaars (Deventer Belang)

Mede-indieners

Bas van Swigchem (Gemeentebelang), Daaf Ledeboer (VVD), Ed Schonewille
(DeventerNu)

Voorgesteld wordt het voorliggende Raadsbesluit 2020-1451:
Aan het beslispunt 1i toe te voegen:
“… met dien verstande dat:
De maatregel uit het uitvoeringsplan afval- en grondstoffen (p. 14, link) m.b.t. optimaliseren en
het continueren van de BESTtas komt te vervallen. De (financiële) uitwerking/besparing van de
keuze om de BESTtas af te schaffen dient te worden ingezet voor het verlagen van de
afvalstofheffing 2021 en hier dient de Verordening Afvalstoffenheffing 2021 op aan te worden
gepast.
Toelichting:
De financiële effecten van het uitvoeringsplan zijn verwerkt in de afvalstoffenheffing, omdat
deze kostendekkend dient te zijn.
Het uitvoeringsprogramma maatregelen grondstoffenplan (juni 2020), een plan is op
hoofdlijnen met veel specifieke aanpassingen op het huidige grondstoffenplan. Van de drie
genoemde speerpunten in het uitvoeringsprogramma is Arbo en veiligheid een belangrijke,
waar veel wijzigingen uit voorkomen.
De Best tas was al jaren een zorgenkindje. De te meten opbrengst brengt relatief veel kosten
met zich mee. Eerdere pogingen tot verbetering hebben al niet tot verbetering geleid.
De nieuwe voorgenomen poging tot optimalisatie in combinatie met het stoppen met huis aan
huis ophalen niet tot succes van de Best tas zal zorgen.
Daarnaast het niet passend is om in deze tijd om plastic tassen te gebruiken voor dergelijke
inzameling. Op basis van de bovenstaande argumentatie dient de Best Tas niet meer als
separaat inzamelingsmiddel te worden ingezet. De kosten die verbonden zijn aan het gebruik
van het middel plastic tas voor de Best tas en de aan inzameling in mindering te brengen op
het tarief per huishouden. De uitwerking van deze keuze dient dus te worden ingezet voor een
verlaging van het afvaltarief 2021.
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Raadsvergadering d.d. 11 november 2020
BESLUIT: Aangenomen met 21 stemmen voor van de fracties Gemeentebelang (7), VVD
(7), Deventer Belang (3), CDA (2), ChristenUnie (1) en DeventerNu (1) en 16
stemmen tegen van de fracties PvdA (6), GroenLinks (5), D66 (3), DENK (1) en
Deventer Sociaal (1)
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