Geachte gemeenteraadsleden van de gemeente Het Hogeland,

Met als dagtekening 7 oktober ontving o.g. namens de SV Bedum / St. Walfridusschool de in de
bijlage opgenomen brief van de gemeente Het Hogeland met als onderwerp “Garantieprijs voor oud
papier vanaf 1 januari 2021”. Qua financieel perspectief een onaangename verrassing. (De brief
wordt als bijlage bijgevoegd.)
SV Bedum is een voetbalvereniging met ongeveer 1.000 leden (waarvan een groot aantal jeugdleden)
die in 2013 is ontstaan uit de fusie van de voetbalverenigingen CVVB en VV Bedum. Al in de jaren 80
van de vorige eeuw werd er door CVVB oud papier ingezameld, hetgeen zijn vervolg heeft gekregen
in de fusieclub. Sinds 4 jaar wordt er samengewerkt met de St. Walfridusschool. Het papier wordt
ingezameld middels een maandelijkse huis-aan-huis actie (m.u.v. de maand augustus) en
permanente zeecontainers (gesloten containers) op het sportpark.
Zeker voor de voetbalvereniging is het financiële belang groot. Door de gemeente Bedum is kort na
de invoering van de Euro de garantieprijs vastgesteld op € 0,0375 per kilogram voor ingezameld
persautopapier en € 0.0425 per kilogram voor ingezameld containerpapier. Die garantieprijs is
nadien niet gewijzigd. De garantieprijs had als doel te voorkomen dat in geval van een lage oud
papierprijs, het oud papier bij het restafval zou worden aangeboden, omdat het voor de verenigingen
/ scholen niet meer lonend was om het in te zamelen. Nu is een gemiddelde garantieprijs van € 40,per ton In feite een bodembedrag, gezien de inspanningen die er voor worden gedaan, maar bij een
ingezamelde hoeveelheid van 500 ton per jaar levert het toch nog een bedrag op dat een vereniging
niet wil missen. En dan hopen dat de marktprijs van het oud papier weer oploopt, zodat de
inzamelaars weer wat lucht krijgen. Maar naar een oplopende prijs ziet het echter nog niet naar uit.
Voor zover bekend is de vraag uit China nagenoeg nihil en draagt tegen kostprijs meegenomen
retourvracht uit Oost Europa er aan bij dat er een overschot aan oud papier ontstaat.
In 2018 was reeds bekend dat er v.w.b. de afvalinzameling in de nieuwe gemeente Het Hogeland het
e.e.a. zou gaan veranderen. De verwachting was dat dit per 1 januari 2020 zou ingaan. Uiteraard
waren wij benieuwd / bezorgd wat dit voor ons als oud papier inzamelaar zou gaan betekenen,
gezien het grote financiële belang. Naar gelang de tijd vorderde werd bekend dat er per 1 januari
2020 nog niets zou wijzigen. In 2020 zou met de verenigingen overlegd worden over de voortgang en
de toekomst. Eind maart 2020 werd mij vanuit de desbetreffende afdeling vanuit de gemeente
daarnaar gevraagd medegedeeld, dat er een voorstel aan de gemeenteraad zou worden gedaan.
Over het moment van overleg met de verenigingen kwam geen duidelijkheid en of er in de toekomst
nog een rol voor de verenigingen bij de inzameling was weggelegd, werd ook niet duidelijk. Kortom
onze zorgen waren nog niet weggenomen.
Kort nadien heb ik contact gehad met gemeenteraadslid Jaap Heres. Die heeft mij vervolgens per
mail laten weten, dat nadat hij daarnaar geïnformeerd had, hem verzekerd was dat het nieuwe
systeem pas per 1 januari 2022 zal worden ingevoerd. De desbetreffende mailwisseling en mijn
reactie daarop (mede naar aanleiding van de brief van 7 oktober j.l.) is in een bijlage bijgevoegd.
Van Jaap ontving ik de raadsstukken aangaande dit onderwerp, zoals ze in de raadsvergadering van
28 oktober a.s. behandeld zullen worden.
De raadstukken geven een ruimer beeld / een onderbouwing van hetgeen er in de brief van 7
oktober staat vermeld.

Zonder de inhoud van het raadsvoorstel uit zijn verband te willen trekken geven onderstaande
onderdelen uit dat voorstel m.i. wel een belangrijk deel aan van de onderliggende gedachte waar de
papierinzameling door verenigingen etc. is gebaseerd, weer.
Met een garantieprijs compenseert de gemeente de fluctuaties in de
opbrengsten van oud papier, zodat het voor Hogelandster kerken, verenigingen en scholen
financieel nog steeds de moeite waard is om oud papier in te zamelen. Die gescheiden
inzameling is voor de gemeente bovendien belangrijk om te voorkomen dat OPK in het
restafval belandt. Het verwerken van restafval is voor de gemeente namelijk vele malen
kostbaarder dan het verwerken van oud papier.

5.2 Risico’s

Als de verenigingen stoppen met inzamelen zou het papier niet meer apart kunnen
worden ingeleverd (behalve bij de milieustraat) en zou een groot deel hiervan in de
grijze container belanden. Dit is zeer onwenselijk om de volgende redenen:
1. Het druist in tegen het vastgestelde grondstoffenbeleid. Hierin is de doelstelling
om juist minder restafval over te houden. En dit doen we door inwoners de
gelegenheid te bieden om hun afval te scheiden.
2. Het papier zal worden verbrand wat slecht is voor het milieu, en veel geld kost.
3. En het levert weerstand op tegen Diftar+, men moet gaan betalen per kilo en zou
dan ook direct voor het oud papier moeten betalen terwijl dit altijd gratis was.
Risico bij de voorgestelde garantieprijs is dat verenigingen die hun werkwijze niet aan willen
passen zullen stoppen met inzamelen omdat ze er weinig of niks meer aan verdienen.

Duidelijk is dat er door de verenigingen effectiever / efficiënter moet worden gewerkt teneinde de
vervoerkosten naar beneden te brengen.
Naast de Horizon is SV Bedum / St. Walfridusschool de enige inzamelaar in het dorp Bedum en
directe omgeving. Gelezen de overzichten is SV Bedum / St Walfridusschool v.w.b. het aantal
ingezamelde kilogrammen in de huidige gemeente ook de grootste inzamelaar. Daar waar in het
verleden andere inzamelaars afhaakten nam SV Bedum / St. Walfridusschool in het dorp Bedum het
over.
Grote lijn uit het nieuwe voorstel is dat van in containers ingezameld papier de eerste 2.500 kg. ter
dekking van de kosten wordt ingehouden en het gewicht daarboven € 54,- per ton opbrengt. Op in
persauto’s ingezameld oud papier worden de kosten van tijdseenheden van 105 minuten (verrekend
met de tijd van de totale inzet ??) in rekening gebracht.
Over in zeecontainers ingezameld oud papier:
Op basis van onze eigen administratie zijn er in 2019 door SV Bedum /St. Walfridusschool 71
zeecontainers papier met een totaalgewicht van 155.100 kg. afgeleverd. Gemiddeld per container
2.183 kg. In een incidenteel geval zat er meer dan 2.500 kg. in een container. Er wordt dagelijks
gestapeld, maar gezien het feit dat er steeds meer karton (veel omvang, laag gewicht) wordt
aangeleverd, zal het in de toekomst een gigantische uitdaging worden om alleen al 2.500 kg. papier
in een zeecontainer de krijgen. Een hoeveelheid van 5.000 tot 7.000 kg. papier in een zeecontainer is
dan zeker niet realistisch.
Kijken we naar 2020 dan zijn er t/m 30 september al 72 zeecontainers met als inhoud 153.080 kg.
oud papier afgeleverd. Gemiddeld 2.126 kg. per container. Door de coronaregels werd er in april niet
huis aan huis ingezameld en leverden de inwoners het papier in de containers op het sportpark af. Er
werd een extra container en er werden extra stapelaars ingezet. De hoeveelheid aangeleverde

karton nam toe. Mensen doen meer online-bestellingen en krijgen de artikelen in pakketjes
aangeleverd.
Ter vergelijking de getallen uit de periode november 2010 t/m oktober 2011. Er werden 42
zeecontainers papier afgeleverd met een totaalgewicht van 135.080 kg. Gemiddeld per container
3.216 kg. Ruim 1.000 kilogram per container meer dan 9 jaar later.
In 2010 was Virol de afnemende partij. Er werden geen eisen gesteld aan het gewicht van de inhoud
van een container. Er werd een beroep gedaan op het gezond verstand. Voor 2006 toen Van
Gansewinkel de afnemende partij was, was het de regel dat er bij containers met een gewicht aan
papier van minder dan 3.000 kilogram € 25,- op de opbrengst werd ingehouden. Dit heeft zich nooit
voorgedaan.

Over open containers ingezameld oud papier:
Er werden in 2019 op de huis aan huis ophaalavonden 25 open containers papier met een
totaalgewicht van 76.660 kg. afgeleverd. Gemiddeld per container 3.066 kg. 9 jaar eerder in de
periode november 2010 / oktober 2011 197.260 kg. (Er reed toen een persauto minder) in 43
containers. Gemiddeld 4.587 kg. per container. Ruim 1.500 kg. meer dan in 2019.

Wat zal effectiever werken voor ons betekenen:
Aansturen op meer papier in de persauto’s op de huis aan huis ophaalavonden. (meerwerk 1 uur)
Wat houdt het 105 minuten uitgangspunt dan in.
We rijden nu elke eerste vrijdag in de maand. Is 1 keer in de zes weken een optie ? Of sturen we er
op dat er minder papier in de containers bij het sportcomplex wordt afgeleverd en op de bewuste
vrijdagavonden wordt aangeboden.
De inspanning om meer papier in de containers te krijgen te vergroten.
Kortom logistiek en organisatorisch een grote opgave

Afsluitend:
Het raadsvoorstel laat zien dat de verenigingen etc. er in meer of mindere mate op achteruitgaan. In
onze situatie zal er op basis van de gegevens 2019 sprake zijn van een achteruitgang van meer dan
€ 10.000,- Een verbeteringsslag die moet leiden tot volledige compensatie van dit verlies is
ondenkbaar. Vrijwilligers die zich sterk maken voor het wel en wee van een vereniging, kerk of school
(die organisaties leveren een zeer belangrijke bijdrage aan het welbevinden van onze totale
gemeenschap) mogen gezien hun inspanningen zeker zien dat de inzamelende organisaties daar ook
op redelijke manier voor beloond worden.
Uitgaande van die redelijke beloning is het dan een optie om:

De garantieprijs van een ton oud papier op € 54,- te stellen

Eisen te stellen aan de minimuminhoud van een container (bijv. 2.500 kg)

Eisen te stellen aan de minimuminhoud van een persauto (bijv. 6.500 kg)

Het verschil te financieren uit de afvalstoffenheffing

Het jaar 2021 als gewennings- / evaluatiejaar te gebruiken.

Ik hoop u op deze wijze inzicht gegeven te hebben in de praktijk van de oud papier inzameling van SV
Bedum en de St. Walfridusschool. Ik hoop ook dat ik heb kunnen duidelijk maken dat het
voorliggende raadsvoorstel geen financieel perspectief biedt voor onze organisaties en ik denk het
ook niet voor de andere verenigingen, kerken en scholen in de gemeente Het Hogeland. Dat er wat
te verbeteren valt, zie ik ook wel, maar laat de uitdaging dan ook tot uiting komen in een financieel
perspectief. Zou u mij laten weten of u onze zienswijze deelt ?
Ik ben bereid vragen die u mij per mail stelt, te beantwoorden.
U mag mij ook bellen om e.e.a. te bespreken.
Ik ben ook bereid e.e.a. in een corona-proof bijeenkomst nader toe te lichten, met u door te spreken
en vragen te beantwoorden.
In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,

Namens SV Bedum /St. Walfridusschool

N.J. (Nico) Schutter
Speenkruid 35
9781 WD Bedum
Tel. 06 – 1054 3938

