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Al inde jaren80
is eenomslag
gemaaktnaar
verbranding en

recycling vanafval.Ondanks
een strikt beleid omstorten
tot het uiterste te beperken,
blijkt erweermeer afval naar
de vuilstort te verdwijnen (FD,
13 augustus).Hoekandit?

Voorhet Amsterdamse
havengebiedWestpoort deed
deOmgevingsdienstNoord-
zeekanaalgebied er samen
metdeAmsterdamEconomic
Boardonderzoeknaar,waar-
vande resultatenpubliekwer-
denbediscussieerd.

Er blijkt vooralmeer afval
tewordengestort dat afkom-
stig is uit de sectorKantoren,
Winkels enDetailhandel
(ruim40.000 ton indrie jaar,
oftewel 4000 vrachtwagens).
Daarnaastwordtmeer restaf-
val gestort dat doorde afval-
verbranderwordt uitgesor-
teerdomdathetminder goed
brandbaar is.Dit ‘sorteerre-
sidu’ bedraagt circa 140.000
ton indrie jaar.

Een vande redenen is dat
stortengoedkoper is dan ver-
branden.Doordezeperverse
prikkel is de verleiding voor
verwerkers groot omte stor-
ten.Daarvoorhebben ze een
ontheffing vande regionale
omgevingsdienst nodig. En
die krijgen ze gegarandeerd
als slechts twee afvalverbran-
ders verklarendat zij geen
capaciteit hebben, terwijl er
overall genoeg capaciteit is bij
de vuilverbranders. Als die er
tijdelijk evenniet is, kanhet
opgeslagenworden.

Alleswat recyclebaar en
brandbaar is, hoeft niet opde
stort te belanden, zolangde
afvalstromenwordenherver-
deeldonderde afvalverbran-
ders. Capaciteit is er genoeg,
nude coördinatienog.Geïm-
porteerd afval staat dit niet in
deweg,wantwettelijk gezien
heeft ons eigenafval voorrang
bij de verbranders.

Eenandere redendat er
meer afval opdeouderwetse
stortplaats terechtkomt, is
onvoldoende stimulans tot
betere scheiding aandebron
enbij de verwerking. Zo ver-
schilt de afvalstroomuit de
sectorKantoren,Winkels en
Detailhandelweinig vanons
huishoudelijk afval,maar
wordenpapier enkarton,
glas, plastic engft ermaar
beperkt gescheiden. Slechts
eendeel vandit afvalwordt
verwerkt tot een energie-
bron, de restwordt steeds
vaker gestort.Ookde stroom
sorteerresidu is te scheiden
indeelstromen (zanden
bio-reststroom) endushoog-
waardiger te recyclen.

Deoplossing is simpel: de
sectormoetmateriaalgebruik
minderenenafvalstromen
gaan scheiden. Samenmetde
inzamelaar en verwerker zal
zij afvalmanagementmoeten
omzetten in grondstoffenma-
nagement. Een vergoeding
voor gescheidenaanlevering
vanbedrijfsplastic zouhierbij
zekerhelpen.

Meer afval storten is onno-
dig,want overaanbodaande
afvalverbranding isniet het
probleem.Deprijsprikkel op
stortenmoet danwel verdwij-
nenen scheiding vanafval
doorbedrijvenmoet gestimu-
leerdworden.

JacquelineCramer is lid van
deAmsterdamEconomic
Board.De columnvanFarid
Tabarki verschijnt 6 septem-
berweer.

Perverse prijsprikkel leidt
tot onnodige vuilstort

Bedrijven scheiden afval nogmaar beperkt. FOTO: HH

Overall is er ge-
noeg capaciteit
bij de afval-
verbranders
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