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• Professionele 

afvalinzameling

• 150.000 ton “afval”

• 10 gemeenten

• 580 medewerkers

• 145.000 aansluitingen

• 110 voertuigen

• 5.000 zakelijke klanten

Wie we zijn



Missie en kernwaarden

Onze kernwaarden

• (sociale) Werkgelegenheid in de regio
• Hergebruik van goederen
• Vermindering van energieverbruik
• Recycling van afvalsoorten 

Onze missie

“Wij zijn een publieke reinigingsorganisatie die in opdracht van de

10 aangesloten gemeenten de wettelijke afvalzorgplicht volledig voor

haar rekening neemt door een zo optimaal mogelijke exploitatie en

beheer (maatschappelijk, financieel, milieu) van de gehele afvalketen.

Wij streven naar minder restafval per inwoner, daarop is ons beleid gericht.”



• Afvalinzameling

• Straatreiniging en vegen

• Kolkenzuigen

• Gladheidbestrijding

• Milieuparken

• Sortering en verkoop van   

2e hands goederen

• Kringloopwinkels

• Advisering en 

beleidsontwikkeling

Wat we doen



Complete ontzorging

10 deelnemende gemeentes

Waar we het doen



Bijdrage Rd4

3000 

zonnepanelen

Duurzame bedrijfsvoering



12 voertuigen

groen gas (CNG)

Duurzame bedrijfsvoering



Van afvalinzameling 

naar 

grondstoffenbeheer

Toegevoegde waarde:

- Vergroten werkgelegenheid

- CO2 uitstoot reduceren

Afvalbeleidsplan 2013-2020



Minder niet-recyclebaar 

afval

185 kg/inwoner in 2013

<120 kg/inwoner in 2020

Onze aanpak:
• Gratis inzameling van GFT-

afval (ook voor hoogbouw)

• Optimalisatie inzameling PMD

• Zorgen voor een trend 

• Communicatie 

• Inzameling van 2ehands 

spullen middels de BEST-tas



Een positief 

beeld van 

afval

ZO MOOI KAN AFVAL ZIJN



oeken

lektrische app.

peelgoed 

extiel

kleine kringloopartikelen

staat voor:



Huis aan huis 

inzameling 



Het uitsorteren van de BEST-tassen



Uitgangspunten pilot

5000 aansluitingen 

• Eén keer per maand 

inzameling

• 1.000 aansluitingen per route

• Geen hoogbouwaansluitingen



Textiel: 6,1

Speelgoed: 

0,2

Elektrische 

apparatuur: 

4,2

Boeken: 1,6

Afval: 2,9

Pilot 2012

Hoeveelheden per aansluiting per jaar in kilogram

Een totaal van 15 kilo per jaar

Niet-recyclebaar



Leermomenten op basis van de pilot

• Inzamelfrequentie terug naar 1x per 2 maanden

• Aansluitingen per route verhoogd naar +/- 2300 huishoudens

• Inzameling bij hoogbouwadressen 

• Verbetering logistiek en werkbaarheid 

• Optimalisatie van de sortering (lopende band)



Verbeterde 

arbeidsomstandigheden



Knelpunten

Diefstal

Kosten plastic zak

Arbo

Verkoop boeken

Verbeterde logistiek



Diefstal is een probleem 

Preventieve en correctieve 

handhavingsacties



Ontwikkeling

hoeveelheden in kilogrammen

jaar
totale 

hoeveelheid 

in kilogram

% elek. 

apparaten

2015 967.000 25

2016 978.000 24

2017 984.000 24

2018 1.010.000 22



Promotie

• Bezoek aan weekmarkten

• Advertenties 

• Social media



Huidige samenstelling

Totaal 1.000.000 kilogram per jaar

Boeken & Speelgoed 

& + kleine

kringloopgoederen

Elektronica
Textiel

Niet 

recyclebaar



Synergie



MEER DAN 150 STROMEN  

Textiel Sorteer Centrum



WAARDE TOEVOEGEN



financieel → quitte spelen

geen winst – geen verlies

Toename werkgelegenheid

Minder afval 

Meer recycling



VRAGEN

AFVAL IS EEN KEUZE 

DE KEUZE IS AAN ONS

bram.vanroon@rd4.nl


