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Betreft 

Aanvullende maatregel afvalinzameling  

 

Introductie 

Donderdag 7 december jl heeft de Raad vergaderd over de mogelijk te nemen 

maatregelen voor de afvalinzameling in de gemeente Ouder-Amstel. Hierbij kwam naar 

voren dat de Raad graag nog een extra maatregel uitgewerkt wil hebben. In deze 

aanvullende memo wordt een extra maatregel over de inzameling van gft in 

ondergrondse containers uitgewerkt.  

 

Samenvattende matrix 

 

  Resultaat per maatregel 
mutatie restafval 
kg/inw/jaar 

kg rest per 
inwoner 

Mutatie 
scheiding 
% 

Afvalscheiding 
% 

€ per 
hh per 
jaar 

1 gft huis-aan-huis inzamelen -65,0 204 13,7% 57,0%  € 12,68  

2 
gft inzamelen in 
ondergrondse containers -5,0 264 1,1% 44,3%  € 16,84  

3 gft inzamelen in buurtdepots -8,6 260 1,8% 45,1%  € 10,00  

4 
grof tuinafval inzamelen in 
tuingroendepots in de wijken -1,8 267 0,4% 43,7%  € 6,89  

5 opk huis-aan-huis inzamelen -12,9 256 2,7% 46,0%  € 6,27  

6 
Milieudepot: 
toegankelijkheid vergroten -0,4 268 0,1% 43,4%  € 18,28  

7 
Milieudepot Ouder-Amstel: 
meer stromen -0,4 268 0,1% 43,4%  € 7,66  

8a 
Grof vuil aan huis ophalen 
(sorteerbedrijf) -2,4 266 0,5% 43,8%  € 3,88  

8b 
Grof vuil aan huis ophalen 
(sociale werkplaats) -2,4 266 0,5% 43,8%  € 2,52  

9 Communicatie -2,7 266 0,6% 43,8%  € 9,37  

10 Handhaving 0 269 0,0% 43,3%  € 13,01  

  Variant van de Raad -7,0 262 1,5% 44,8%  € 26,55  

  Huidig   269   43,3%   
 *Bedragen zijn ramingen op basis van ervaringen van JMA en andere gemeenten.  

 

 

Beschrijving maatregel 

 

1. Herintroductie gft-scheiding: gft-inzameling in bestaande ondergrondse 

containers 

Een groot deel van de huidige ondergrondse restafvalcontainers wordt omgebouwd ten 

behoeve van gft-inzameling. Van de 157 huidige ondergrondse restafval containers 

blijven er 59 behouden voor de inzameling van restafval. De overige 78 worden 



 
 
 

 

pagina 2 van 2 

omgebouwd voor de inzameling van gft. Daarnaast worden er nog 59 nieuwe 

ondergrondse containers geplaatst voor gft. De verwachting is dat dit ongeveer 7 kg 

gescheiden gft per inwoner per jaar oplevert (ervaringsgegevens uit Diemen bij 

inzamelen gft in ondergrondse containers: 5 kg gft per inwoner per jaar. Ten gevolge 

van groter aantal ondergrondse gft-containers bij dit scenario wordt 7 kg gft per 

inwoner per jaar verwacht). 

 

Er zijn weinig vergelijkbare resultaten beschikbaar omdat inzameling van gft in 

ondergrondse containers weinig wordt toegepast vanwege de slechte ervaringen. 

Inwoners vinden het onhygiënisch om hun gf in een inworpopening te werpen en zijn 

niet bereid om regelmatig een klein beetje gf te brengen. Daarnaast past het tuinafval 

niet lekker in een inworpopening. 

Waar deze inzamelsystematiek wel wordt toegepast, is het veelal in combinatie met 

diftar, of alleen bij hoogbouw. De resultaten hiervan geven geen representatief beeld.  

 

Toevoeging aan maatregel 1 

Bij de inzameling van gft huis-aan-huis kan inwoners de keuze geboden worden tussen 

een 140L of een 240L minicontainer. In april 2018 wordt de inzameling opnieuw 

aanbesteed en kan deze optie worden meegenomen. De extra kosten ten opzichte van 

iedereen dezelfde container (140L) zoals uitgewerkt in de eerdere memo zijn minimaal 

(<1%).    


