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Geachte leden, 
 
Aanleiding 

Uw raad wil bij de vaststelling van nieuw beleid graag op de hoogte worden gehouden van de voortgang 
van de implementatie van beleid in algemene zin. Vorig jaar rond deze periode is uw raad bijgepraat over 
de uitrol van het nieuwe beleidsplan ‘Recycleservice 2025’, die twee jaar geleden op 6 juli 2017 door uw 
raad is vastgesteld. Het afgelopen jaar is een aantal actualiteitsvragen gesteld en daarop heeft het 
college geantwoord. We zijn halverwege de uitrol: zuidelijk Apeldoorn, inclusief de dorpen en 
buitengebieden en Woudhuis/Osseveld zijn over op de nieuwe manier van afvalinzameling, of beter 
gezegd, grondstoffeninzameling. Na de zomer gaan we verder met noordelijk Apeldoorn, inclusief de 
dorpen en buitengebieden. Een mooi moment om stil te staan bij de eerste voorzichtige resultaten en wat 
we hiervan leren. Een terugblik en een vooruitblik.   
In deze brief komt aan de orde:  

- Recycleservice 2025 (korte samenvatting van het beleid) 
- Stand van zaken uitrol in het zuidelijk deel van Apeldoorn 
- Wat hebben we tot nu toe bereikt? 
- Situatie Klarenbeek 
- Technische wijziging APV 
- Financiële ontwikkelingen 
- Bijplaatsingen bij (ondergrondse) containers 
- Uitrol noordelijk deel van Apeldoorn  

 
‘Recycleservice 2025’ 

Geen plan meer over afval, maar een recyclingserviceplan. Dat is de kern van ‘Recycleservice 2025’. 
Inwoners van Apeldoorn hebben de afgelopen jaren laten zien goede afvalscheiders te zijn. Van 206 kilo 
fijn huishoudelijk restafval per persoon in 2008, naar 135 kilo in 2016. Uit de definitieve cijfers over 2018 
blijkt dat dat nog 115 kilo is. Een eerste zichtbare effect van de uitrol in de eerste wijken. Toch zit er nog 
een aanzienlijke hoeveelheid waardevolle grondstoffen in het restafval. Hoe meer we waardevolle 
grondstoffen scheiden en inzamelen hoe minder we (virgin) grondstoffen gebruiken en CO2 uitstoten. Het 
scheiden en inzamelen van grondstoffen, zodat deze zo hoogwaardig mogelijk hergebruikt of gerecycled 
kunnen worden, levert daar een belangrijke bijdrage aan. Niet alleen op Apeldoornse schaal, maar ook in 
Cleantech-verband. We zetten in op een circulaire samenleving. 
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Als u reageert datum en kenmerk van deze brief vermelden  
 

We kunnen constateren dat dit aanslaat, want er is vraag naar. Zowel naar de luiercontainers als naar de 
restcontainers met de dubbele opening. We hebben er voor gekozen om alleen de nieuwe containers met 
de dubbele opening uit te rusten. Dit wordt de standaard. Op het moment dat de bestaande containers 
vervangen moeten worden zullen deze ook uitgerust worden met de dubbele opening. Op dit moment zijn 
er 367 bestaande ondergrondse restcontainers. In zuidelijk Apeldoorn zijn de afgelopen maanden 42 
extra nieuwe ondergrondse restafvalcontainers bijgekomen en er zijn nog 4 extra locaties in ontwikkeling. 
In noordelijk Apeldoorn zal een vergelijkbare hoeveelheid bijgeplaatst worden. Daarmee komt de 
verdeling 30-60 liter (nieuw) en 60 liter (bestaand) aan het eind van het jaar uit op ongeveer 25%-75%. 
Incidenteel wordt een bestaande container al wel omgewisseld voor een nieuwe als dat opportuun is.  
De openingstijden van het Recycleplein aan de Aruba zijn in 2018 verruimd en ook is de grofvuillimiet van 
300 kilo opgehoogd naar 400 kilo, conform raadsbesluit. De Recycleapp is geupdate en bevat veel 
informatie, zoals de containerlocaties op de kaart, de afvalkalender en een handige raadpleegfunctie: de 
Afvalwegwijzer (wat hoort waarin).  
 

Stand van zaken uitrol zuidelijk Apeldoorn 

We zitten middenin de uitrol en zijn halverwege. We zijn in 2018 klein begonnen om te leren en bij te 
sturen. We startten met Rivierenkwartier en Componistenkwartier met 2168 huishoudens in laagbouw en 
zijn – na evaluatie - doorgegaan naar Woudhuis/Osseveld met 4700 huishoudens in laagbouw. Nadat de 
bezorging van de informatiepakketten in Woudhuis/Osseveld verkeerd ging zijn gelijk herstel- en 
verbeteracties ingezet. In de eerste helft van 2019 is de rest van zuidelijk Apeldoorn, inclusief de dorpen 
en buitengebieden uitgerold. We hebben in totaal 14 inloopbijeenkomsten in de wijken en dorpen 
georganiseerd die goed werden bezocht. Ook hebben we de dorps- en wijkraden, de adviesraden, de 
woningcorporaties, onze CMO’s en de ouderenadviseurs van Stimenz geïnformeerd over de 
veranderingen. Alle huishoudens hebben twee nieuwsbrieven gehad, een nieuwe milieupas, praktische 
gids met tips en ook een speciaal PMD magazine. Er is een speciaal actienummer en een projectwebsite 
waar inwoners alle informatie kunnen vinden. 
In Apeldoorn hebben we meer dan 71.000 huishoudens. Bij een grote operatie als deze doen we er alles 
aan om de overgang zo goed mogelijk te laten verlopen. We vinden het fijn dat uw raad en ook de pers 
ons scherp houdt. Helaas gaat er ook wel eens iets mis, zoals vermeld in Woudhuis/Osseveld met de 
bezorging van de nieuwsbrieven. Daar leren we van en lossen de problemen direct en adequaat op. Bij 
de laatste uitrol was er voor enkele inwoners die een grijze 140 litercontainer besteld hadden wat 
onduidelijkheid over de levering.  
Er zijn op 18 april 2019 actualiteitsvragen gesteld of het mogelijk is om alle ondergrondse restcontainers 
te openen met de milieupasjes. In veel andere gemeenten krijgen inwoners één of enkele ondergrondse 
restcontainer(s) toegewezen. In Apeldoorn is dit verruimd naar grote clusters van gemiddeld 10-25 
containers (Zuid, De Maten, Woudhuis). Voor het buitengebied en de dorpen is (wordt) gekozen voor 
twee clusters (Noord/Zuid). Voor het zuidelijk cluster komt er eenkoppeling aan een 15-tal 
containers(Radio Kootwijk, Hoenderloo, Beekbergen, Loenen, Lieren, Oosterhuizen), zodat bewoners 
van bijvoorbeeld Lieren gebruik kunnen maken van containers in Beekbergen. 
Als inwoners graag gebruik willen maken van een container elders in de gemeente, dan kan dat 
gemakkelijk door te bellen naar Circulus-Berkel. Enkele tientallen inwoners maakt hier gebruik van. 
Vanwege technische beperkingen en daarbij behorende kosten  hebben we ervoor gekozen om dat niet 
standaard voor iedereen te doen. Dit heeft te maken met het uitwisselen van het aantal adressen met de 
containers dat enerzijds meer storingsrisico met zich meebrengt (en daarmee ook het risico op illegale 
bijplaatsingen als de container even niet beschikbaar is door de update) en anderzijds fors meer 
capaciteit van het accupakket waardoor dit pakketonacceptabel vaak vervangen moet worden. Uiteraard 
blijven we de mogelijkheden verkennen. 
Met een aantal dorps- en wijkraden hebben we veel contact gehad over de locaties van de ondergrondse 
restcontainers. Met succes hebben we voor Oosterhuizen, Lieren, Zonnehoeve en Ugchelen containers 
kunnen plaatsen, een locatie opgeheven of een tijdelijke oplossing verzorgd. Met de dorpsraad van 
Hoenderloo en Loenen zijn we nog in overleg over een extra locatie. We hebben goede hoop dat we daar 
uit kunnen komen. Met de dorpsraad in Klarenbeek hebben we een tijdelijke oplossing gevonden.  
Van het contact met de dorpsraden hebben we geleerd dat de dorpen een ander karakter hebben dan het 
stedelijk gebied van Apeldoorn en dat vraagt meer maatwerk. Om deze reden hebben we de dorps- en 
wijkraden in een eerder stadium betrokken voor de uitrol in het noordelijk deel. We zullen hen bij de uitrol 
blijvend betrekken, onder andere door hen te voorzien van informatie dat zij kunnen delen via hun eigen 
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kanalen. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld contact gehad met de dorpsraad van Beemte Broekland 
over het ondergronds brengen de reeds bestaande verzamelcontainers en het toevoegen van een 
restafval- en luiercontainer.  
Dorpsraad Loenen heeft aangegeven zorgen te hebben over afvaldumpingen in de bossen. Ook tijdens 
twee inloopbijeenkomsten sprak een paar inwoners zijn of haar zorgen uit. Helaas zijn afvaldumpingen 
een bekend fenomeen en gaat het vaker om grof afval, zoals puin en huisraad, of chemisch afval dan om 
restafval. Het is onze verwachting dat dumpingen van restafval in de bossen niet significant zal 
toenemen. Dit baseren we op ervaring uit andere gemeenten die ook zijn overgegaan naar omgekeerd 
inzamelen of diftar hebben. Uiteraard nemen we deze zorgen wel serieus. We zullen een separate 
bijeenkomst met natuurorganisaties, dorpsraden, vrijwilligers en THOR organiseren om de zorgen te 
bespreken en de dumpingen te monitoren.  
 
 
 
 
Wat hebben we tot nu toe bereikt? 
 
Momenteel zijn er 36.032 huishoudens in Apeldoorn omgezet, waarvan 29.645 laagbouwadressen. 
Daarvan hebben 6736 huishoudens een nieuwe 140 liter restafvalcontainer voor aan huis besteld. We 
zien een verschil tussen het stedelijke deel van Apeldoorn en de dorpen en buitengebieden. Circa 14% 
van de huishoudens in het stedelijke deel ten opzichte van 48% in de dorpen en buitengebieden hebben 
een restafvalcontainer besteld. Dit is een mooie indicator, maar heeft geen voorspellende waarde voor de 
hoeveelheid restafval.  
Het is nog te vroeg in het jaar om een goede prognose te maken van de hoeveelheid restafval. De  
huishoudens die in de april/mei 2019 zijn overgegaan hebben nog onvoldoende vaak hun restafval 
aangeboden om te kunnen extrapoleren naar geheel Apeldoorn. Na de zomer denken we een meer 
betrouwbare berekening te kunnen maken. Wel tekenen de eerste contouren zich af op basis van 
Rivierenkwartier, Componistenkwartier en Woudhuis-Osseveld die al ruim een half jaar over zijn op de 
nieuwe manier van inzamelen.  
Deze eerste cijfers laten zien dat inwoners hun gedrag wijzigen en daarmee lijkt ons beleid te werken en 
dat we daarmee de beoogde milieuwinst halen. Een versnelde daling van de hoeveelheid restafval is 
ingezet. 
De Recycleservice voor mensen die niet mee kunnen doen met het wegbrengen van restafval is een 
belangrijk onderdeel van ons beleid. Bijna 300 inwoners hebben contact gezocht in het kader van de 
Recycleservice. We zijn bereikbaar via de telefoon, via de email en ook tijdens de inloopbijeenkomsten. 
De ervaring leert dat inwoners met diverse vragen bij ons terecht komen. Een groot deel van de vragen 
kunnen we beantwoorden met een eenvoudig antwoord of doorverwijzing of door onze inwoners te wijzen 
op de regeling die we al vijftien jaar hebben, maar relatief onbekend was: de medische bijdrageregeling. 
Een financiële tegemoetkoming in de afvalstoffenheffing voor mensen met medisch afval. Wij doen de 
beoordeling voor de Recycleservice op basis van een goed gesprek en Circulus-Berkel maakt de 
praktische afspraken en haalt het afval thuis op. Op dit moment maken 21 inwoners daadwerkelijk 
gebruik hiervan.  
 
Luierinzameling en -verwerking 

Conform het raadsbesluit is in 2018 geëxperimenteerd met 5 ondergrondse luiercontainers. Deze proef 
was zo succesvol dat er meer luiercontainers bij worden geplaatst. Inmiddels staan er 18 luiercontainers 
en er komt nog een aantal bij. Inwoners kunnen daar – na aanmelding en met hun milieupas – gratis 
luiers en incontinentiemateriaal in kwijt. Ongeveer 11% van het restafval bestaat uit luiers.  
De gratis inzamelvoorziening wordt goed gebruikt. Momenteel zijn 3.389 huishoudens gekoppeld aan de 
luiercontainers. Dit resulteert in het feit dat in het eerste kwartaal van 2019 ongeveer 55 ton luier- en 
incontinentiemateriaal is ingezameld.  
Op dit moment zijn de mogelijkheden tot verwerking nog in de beginfase. Daarom worden de luiers nu 
nog afgevoerd als restafval. Er zijn verschillende verwerkingstechnieken in ontwikkeling in Nederland. 
Circulus-Berkel heeft samen met collega-inzamelaar ROVA al sinds vorig jaar verwerkingscapaciteit van 
800 ton bij ARN in Weurt gereserveerd waarop we kunnen meeliften. Binnen het samenwerkingsverband 
CirkelWaarde wordt daarnaast ingezet op een spreiding van verwerkingstechnieken en wordt ook nader 
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onderzoek gedaan om door te ontwikkelen. Op het moment dat de verwerker operationeel is kunnen we 
luiers gelijk separaat aanleveren om te laten verwerken. Apeldoorn is er klaar voor.  
 
 
Situatie Klarenbeek 

In april van dit jaar bent u via een raadsbrief op de hoogte gebracht van de situatie in Klarenbeek. De 
dorpsraad Klarenbeeks Belang heeft op een aantal uitgangspunten van ons beleid kritiek. Dit gaat 
hoofdzakelijk over de locaties van de ondergrondse containers, de loopafstanden in APV en het 
servicetarief. U heeft hierover ook van Klarenbeeks Belang een brief ontvangen.  
Samen met de dorpsraad hebben we in goed overleg besloten dat we een tijdelijke en specifieke 
oplossing voor Klarenbeek hebben getroffen. Klarenbeek bevindt zich namelijk in de unieke situatie dat 
het dorp voor de ene helft op Apeldoorns grondgebied ligt en voor de andere helft op grondgebied van 
Voorst. Sinds 1 januari van dit jaar is gemeente Voorst toegetreden als aandeelhouder van Circulus-
Berkel. In het Voorster deel is echter een andere manier van inzamelen. Dit gaf aanleiding om de 
samenwerking met gemeente Voorst te zoeken om te bekijken of we voor Klarenbeek eenzelfde manier 
kunnen organiseren.  
Omdat er op dit moment nog geen ondergrondse restafvalcontainers in Klarenbeek geplaatst zijn, is 
gekozen voor de tijdelijke oplossing om – in afwachting van de gesprekken met Voorst – alle inwoners 
van het Apeldoornse deel een nieuwe 140 liter restafvalcontainer te leveren, vooralsnog zonder extra 
servicetarief. Alle inwoners van het Apeldoornse deel zijn hiervan op de hoogte gebracht. De gesprekken 
zijn op ambtelijk niveau opgestart en we hopen dat we in de zomer meer duidelijkheid kunnen bieden.  
 
 
Technische aanpassing APV  

Op 6 juli 2017heeft de gemeenteraad de beleidsnota Recycleservice 2025 vastgesteld. Verzuimd daarbij 
is om de APV en het uitvoeringsbesluit afvalstoffen APV tewijzigen. Hierdoor is er op dit moment sprake 
van een discrepantie tussen APV, hetuitvoeringsbesluit afvalstoffen APV en de beleidsnota. Separaat 
wordt u de wijziging van de APV, inhoudende het metterugwerkende kracht in overeenstemming brengen 
van APV en beleidsnota Recycleservice 2025, voorgelegd.  
 
 
Financiële ontwikkelingen  

We zijn halverwege de uitrol van ons beleid. De eerste resultaten zijn positief: in vergelijking met dezelfde 
periode in 2018 en in voorgaande jaren zien we een duidelijk afname van het restafval en een toename 
van het PMD. Voorzichtige eerste resultaten/prognoses laten zien dat we in 2019 al behoorlijk de voor 
2022 geformuleerde ambitie van 80 kg per persoon kunnen gaan benaderen.  
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Dit betekent echter ook een afname van de diftaropbrengst, het variabele deel van de inkomstenkant dat 
is gebaseerd op het aantal aanbiedingen restafval. Dit fenomeen staat landelijk bekend als de 
zogenaamde ”diftar-paradox” waarbij de inkomstenderving (lagere diftaropbrengsten) niet wordt 
gecompenseerd door een kostendaling. Apeldoorn is hier niet uniek in. Ook Zoeterwoude, Rivierenland, 
Deventer, Bronckhorst en andere gemeenten hebben hier mee te maken. Niet voor niets is dit een 
onderwerp dat landelijk wordt besproken. 
Hierdoor komt de financiële houdbaarheidvan de totale inzameling verder onder druk te staan. Bij de 
besluitvorming van het beleid in 2017 is doormiddel van scenario’s berekend dat het omslagpunt op 
ongeveer 80 kilo per persoon per jaar ligt. Echter, door autonome ontwikkelingen zoals de 
verbrandingsbelasting en de ontwikkelingen op de PMD markt en het verbeterde scheidingsgedrag door 
ons beleid (luierinzameling en tweewekelijkse leging van PMD-container aan huis) maakt dat in 
werkelijkheid dit omslagpunt zich dit jaar voordoet.  
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Opgemerkt moet worden dat de nadelige financiële consequenties nog groter zouden zijn geweest bij 
afwezigheid van omgekeerd inzamelen, aangezien er via de forse stijging van de verbrandingsbelasting 
op restafval dan een nog een groter tekort was ontstaan. De verbrandingsbelasting is op Prinsjesdag 
2018 bekend geworden, waardoor we het vorig jaar niet met de MPB en de Verordening 
Afvalstoffenheffing konden meenemen. Hierover hebben wij u op 16 oktober 2018 n.a.v. de 
septembercirculaire geïnformeerd (tekst hieronder integraal opgenomen). 
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verbrandingsbelasting over al het restafval te worden afgedragen. Pas vanaf juli 2020 dient voor 
alle restafval de verbrandingsbelasting te worden betaald. Per saldo hogere lasten. 

4. Door de toename van de tonnages PMD neemt de opbrengst van de producentenvergoeding 
voor het vermarkte PMD toe. Die hogere opbrengst wordt deels weer te niet gedaan door een 
afnemende vergoeding per ton. Vooralsnog wordt in 2019 een extra opbrengst verwacht. 

5. De variabele diftaropbrengst loopt rap terug vanwege een afname van het aantal aanbiedingen 
restafval. Hoeveel precies wordt duidelijk na de transformatie in de eerste twee kwartalen van 
2019 (inclusief de wijken die in mei zijn overgegaan). Voor de burger is dat gunstig, maar voor de 
gemeente betekent dit een inkomstenderving. In het Recycleplan was deze ”diftarparadox” al 
voorzien, maar de effecten lijken nu groter.  

 
De laatste jaren was er al geen sprake van een kostendekkend tarief. De begroting was sluitend door  
structurele uitname uit de voorziening huisvuilrechten. Door deze structurele uitname is de 
afvalstoffenheffing lang op een laag niveau gehouden. Destijds is daarom door uw raad gekozen om de 
voorziening huisvuilrechten niet te maximaliseren.  
Dit leidt er nu echter toe dat de voorziening huisvuilrechten naar verwachting al in 2019 ontoereikend is 
om autonome ontwikkelingen en de beleidseffecten over 2019 op te vangen. Er is sprake van een 
jaarlijks structureel tekort wat voorzichtig wordt becijferd op 1,5 – 2 miljoen euro. Daarnaast vindt er 
hierdoor ook geen toevoeging meer plaats aan de voorziening huisvuilrechten. Opgemerkt wordt dat het 
in dit stadium gaat het om een duiding van de financiële consequenties zonder dat daar deze cijfers echt 
hard zijn. 
De situatie is: er is sprake van een hoog serviceniveau met een hoog milieurendement dat echter heeft 
een nadelig effect heeft op de kostenkant van de inzameling. Onderstaande ‘afvaldriehoek’ geeft de 
spanning weer tussen deze drie componenten van ons recyclebeleid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om weer kostendekkend te zijn zullen fundamentele keuzes gemaakt moeten worden over de wijze van 
bekostiging.  
Meer concrete ramingen kunnen pas worden gemaakt, zoals vermeld, als ervaring is opgedaan in de 
wijken die in de eerste helft van 2019 zijn overgegaan naar omgekeerd inzamelen. Op dit moment neigt 
het er echter naar dat een stijging van de afvalstoffenheffing onontkoombaar is. We komen hier na de 
zomer bij u op terug. 
 
Bijplaatsingen bij (ondergrondse) containers 

Net als de rest van Nederland, heeft ook Apeldoorn te maken met afval dat bij (ondergrondse) containers 
wordt neergezet. Die noemen we ook wel illegale bijplaatsingen. Dit geeft een vervuild en verrommeld 
straatbeeld en is een doorn in het oog van veel inwoners, van de gemeente en van Circulus-Berkel. 
Bijplaatsingen bij afvalcontainers is een problematiek die in alle steden voorkomt. Landelijk staat dit ook 
op de agenda. Geconstateerd is dat bijplaatsingen vooral een gedragsprobleem is; ook bij goed 
werkende containers komen bijplaatsingen voor. 

Duurzaamheid  

Kosten 

Service en kwaliteit 
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Er is steeds meer capaciteit nodig om de containerplaatsen schoon te houden. Circulus-Berkel rijdt met 2 
auto’s 5 dagen in de week en met een 3e auto 7 dagen in de week rond om de locaties schoon te houden, 
soms meerdere keren per dag. Dit is in lijn met de afspraak zoals gemaakt met Circulus-Berkel om in 
schoonheidsgraad van klasse C naar B te gaan. Twee dagen in de week rijdt team THOR mee voor de 
handhaving. Met het nieuwe beleid van omgekeerd inzamelen komen er steeds meer ondergrondse 
containers bij. We hebben samen met Circulus-Berkel onderzocht hoe groot het probleem is, welke 
afvalfracties het probleem zijn en welke locaties problemen geven.  
Uit dit onderzoek blijkt dat in nog geen 10% van de gevallen er iets mis was met de toegankelijkheid van 
de container, bijvoorbeeld door verklemming, storing of omdat de container vol zat. De resterende 90% 
ligt dus aan het gedrag van onze inwoners. Het aantal bijplaatsingen bestaat uit: 
 

Restafval-zakken PMD-zakken Karton  
Grof afval (grofvuil, stoeptegels, tuinstoelen, 
banken, was-rekken, etc) 

20% 14% 28% 38% 

 
Dit ondanks de uitbreiding van de grofvuillimiet van 300 kilo naar 400 kilo, de verruiming van de 
openingstijden van het Recycleplein en service dat inwoners het grofvuil 4 keer per jaar thuis kunnen 
laten ophalen door Circulus-Berkel. Met de uitrol van de PMD-containers aan huis verwachten we dat het 
percentage van de PMD zakken omlaag gaat. We hebben de locaties getypeerd: we hebben 14 hotspot 
locaties en ongeveer 90 locaties waar ook veel bijplaatsingen voorkomen. Met name de locaties bij 
winkelcentra zorgen voor veel problemen, omdat ze anoniemer zijn dan bijvoorbeeld in een woonwijk.  
Uit dit onderzoek is een aantal verbetersuggesties gekomen. Alleen opruimen door Circulus-Berkel en 
handhaven door team THOR doormiddel van spoedeisende bestuursdwang werkt onvoldoende. Op basis 
daarvan hebben we samen een vijftal concepten ontwikkeld met sociale en communicatieve interventies. 
We gaan deze concepten in pilots bij een aantal hotspot locaties testen. Zo is de locatie aan de 
Vlijtseweg achter de Dekamarkt opnieuw ingericht met ondergrondse containers, hekwerk en 
communicatie om dumpingen tegen te gaan. Een ander concept in het inrichten van de locatie met groen 
als fysieke belemmering voor bijplaatsingen en om de locatie een meer gemoedelijke uitstraling te geven. 
Deze en andere concepten worden dit jaar uitgeprobeerd. Met als doel om er achter te komen welk 
concept waar werkt en daarmee het aantal bijplaatsingen uiteindelijk te verminderen. 
Hoewel gebleken is dat bijplaatsingen vooral een gedragsprobleem is waren er geluiden dat er niet bij 
iedere container een verwijzing (sticker of bordje) aanwezig was ingeval de container niet functioneert. 
Wij zullen met Circulus-Berkel regelen dat op ieder container deze verwijzing aanwezig is. 
 

Uitrol noordelijk deel van Apeldoorn 

Een vooruitblik naar de tweede helft van 2019 waarin we ons beleid in de rest van Apeldoorn gaan 
uitrollen. Daar gaan we na de zomer mee starten en we beginnen met de informatiebrieven. We hebben 
geleerd van de eerdere dorpen en wijken van Apeldoorn, we hebben de dorps- en wijkraden eerder 
betrokken. We gaan de communicatie herhalen over het op tijd doorgeven van de keuze voor een nieuwe 
grijze restcontainer, het afmelden voor de PMD-container en het aanmelden voor de luiercontainer. Ook 
gaan we ervoor zorgen dat onze inwoners de bestelde nieuwe 140 liter grijze container eerder geleverd 
krijgen, namelijk tegelijk met de PMD-container. De locaties voor de ondergrondse container worden 
eerder aangewezen en gepubliceerd.  
 
 
Tot slot 
 
Aandachtspunt voor na de uitrol is de zuiverheid van de grondstoffen. We zien dat er nog veel 
vervuiling/restafval in de containers voor de grondstoffen wordt gedaan. Door de focus op schone 
grondstoffen te leggen kan in de toekomst nog verdere verbetering behaald worden. Dit zodat de 
ingezamelde grondstoffen beter gerecycled kunnen worden en we minder boetes op afgekeurde ladingen 
grondstoffen zoals PMD en GFT krijgen.  
Wanneer er aanleiding is om u nader te informeren zullen we dat uiteraard doen.  
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We hopen u hiermee een terugblik en een vooruitblik te hebben gegeven en hiermee voor nu voldoende 
te hebben geïnformeerd. 
 
 
Hoogachtend,    
Burgemeester en wethouders van Apeldoorn,    
de secretaris,   de burgemeester,   
     
     
     
drs. T.J.H.M. Berben  drs. P.M van Wingerden- Boers   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


