Afval
De fractie van Lokaal Liberaal is, in vervolg op eerder gedane besprekingen over de prijsstelling
bij/via de AVU benieuwd naar de procesgang van het aanbieden van afval aan de AVU en de overige
eindverwerkers , en op grond van welke gegevens (stortprijzen en hoeveelheden) de prijsverhoging
van de bijdrage van de inwoners gebaseerd is.
Zover bekend wordt afval per stroom aangeboden bij het afvalinzamelstation (3 locaties in Stichtse
Vecht) op het inzamelstation wijst de medewerker aan de bewoner in welke container het afval
gedeponeerd moet worden.
Locatie Afvalinzamelstation:
1. Voldoen de locaties aan de voorschriften en richtlijnen van inzamelen per afvalstroom?
2. Is er voldoende kennis op de locatie om de afvalstromen op een veilige manier in te
zamelen?
3. Is er een handboek per locatie aanwezig met de richtlijnen hoe te handelen bij calamiteiten?
4. Zijn er voldoende middelen om de eventuele calamiteiten het hoofd te bieden?
Afvalstromen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Worden alle afvalstromen op de locaties ingezameld?
Kunt u ons de verdeling/categorieën afvalstromen benoemen?
Zijn er afvalstromen die niet aangenomen worden?
Hoe worden de verschillende afvalstromen geregistreerd?
Is er enig inzicht om hoeveel afval het totaal per afvalstroom gaat?
Zijn er afvaldefinitiebladen op de locaties aanwezig om afkeur bij de eindverwerker te
voorkomen?

Registratie van het afval:
De enige manier van goed registreren is wegen. De huidige locaties hebben geen weegbrug en men is
dus afhankelijk van de weegbrug van de eindverwerker.
1.
2.
3.
4.

Daar er geen weegbruggen op de locaties aanwezig zijn, hoe weet u dan hoeveel afval er
wordt ingezameld op de afvalinzamelstations?
Daar er geen weegbruggen op de locaties aanwezig zijn, hoe weet u dan hoeveel afval er
wordt aangevoerd van de afvalinzamelstations?
Hoe stelt u de overzichten op, over de hoeveel afval die per locatie, per afvalstroom,
ingezameld wordt? per afvalstroom?
Worden de afzonderlijke vrachtbrieven gebruikt voor factuur controle en verwerkt tot
overzichten?

Uitvoer
Met uitvoer van afval doelen we op het vervoeren van het afval van het afvalinzamelstation naar de
eindverwerker van het afval. (AVR) .
1.
2.

3.

Geeft u per transport een door u ingevulde vrachtbrief aan de chauffeur mee?
Wordt er geregistreerd welke stromen uitgevoerd worden en om hoeveel kilo/ton het
gaat? We doelen hierbij op het moment dat de afvalstroom de werf in Stichtse Vecht
verlaat.
Hoe vindt deze registratie van de uitvoer van afvalstromen plaats?

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Op welk moment in het proces wordt gewogen om hoeveel afval het gaat?
Zijn hier overzichten van?
Waar gebeurt dit wegen?
Als een vracht afgekeurd wordt, kunt u hier dan bewijslast tegenoverstellen?
Hoe borgt u dat er geen afkeur zou moeten kunnen plaatsvinden?
Heeft u een controlesysteem dat er niet meer afval op papier kan worden afgevoerd dan
er binnen gekomen is?

Processen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hoe zijn de processen geregeld rond de inzamelstations?
Wordt het proces van uitvoer van afval bijvoorbeeld aanbesteed?
Zo ja, hoe?
Wanneer is dit voor het laatst gebeurd?
Welke (sub)processen vallen onder de aanbesteding (denk aan transport naar de
verwerker, de verwerking zelf, etc)
Is er een overleg in onze gemeente waar de vertegenwoordigers van de inzamellocaties
de voortgang bespreken en beleid doornemen?

Verwerking van afval
1.

2.
3.

Als het afval van de werf getransporteerd wordt naar de verwerker, vindt daar een
kwaliteitstoets op de aangeboden fractie plaats? Bijvoorbeeld: Vindt er nacontrole plaats
op er geen stoffen in de fractie zitten die er niet in horen?
Wordt de eindverwerker waar de transporteur de afvalstromen naar toe brengt getoetst
op de benodigde vergunningen?
Worden er controle audits gedaan of opgevraagd bij de eindverwerker?

Afvalstoffenheffing
1.

Welke kosten worden betaald uit de afvalstoffenheffing? Is dat alleen het huis aan huis
ophalen van afval of ook de kosten gemoeid met de afvalinzamelstations?

