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Hoofdpuntenverslag uitkomsten MRA-corona bijeenkomst 7 mei 2020 

Van  Marten Boels (grondstoffenregisseur Metropoolregio Amsterdam) 

Aan Deelnemers bijeenkomst 

Datum  12 mei 2020 

Status Hoofdpunten naar aanleiding van bijeenkomst 

 

Dit verslag geeft de hoofdpunten weer uit de digitale bijeenkomst van 7 mei 2020. Daarbij zijn alle 

MRA-gemeenten en hun inzamelbedrijven uitgenodigd om te praten over de gevolgen van het 

corona-virus op afvalinzameling en verwerking.  

Acties naar aanleiding van de bijeenkomst 

➔ Verkennen samenwerking op MRA-niveau op milieustraten: benutten ondercapaciteit op 

milieustraten die nog niet volledig geopend zijn.  

➔ Verkennen optie media-aandacht voor verminderen aanbod op milieustraten (“klussen 

zonder rotzooi”) 

➔ Aankaarten problematiek bij VNG/NVRD,  ook vanuit de MRA. Kijken of een gezamenlijk 

onderzoek gedaan kan worden naar mogelijke effecten op de afvalstoffenheffing. Dit proces 

start binnenkort namelijk weer.  

Algemeen 

• Iedereen merkt een duidelijk effect van de corona-maatregelen op de inzameling en verwerking 

van het huishoudelijk afval en sommige ook van de inzameling van het bedrijfsafval.  

• De plannen rondom circulaire economie  lijken door de corona-maatregelen ook onder druk te 

staan, waarbij nog niet precies duidelijk is wat er gebeuren moet.  

• Verwachte druk op de afvalstoffenheffing 2020 en 2021: niet alleen nemen kosten toe door meer 

inzet op de inzameling, maar ook de doorwerking op de verwerkingskosten is fors. En totaal 

onvoorzien. Bovendien nemen de opbrengsten van de grondstoffen tegelijkertijd af.  

• Door deze corona-crisis wordt de noodzaak van regie van overheden op de grondstoffen groter: er 

is een grote afhankelijkheid van mondiale logistieke ketens, waar weinig invloed op mogelijk is. 

Wat wel kan, is lokale-regionale invloed op de wijze waarop grondstoffen verwerkt worden. Als 

we dat beter hadden geregeld, waren de problemen in de verwerking misschien niet zo groot 

geweest.  

En worden de volgende effecten gezien: 

• Grotere inzet personeel en tractie 

• Stijging hoeveelheid afval en grondstoffen 

• Drukte op de milieustraat 

• Toename bijplaatsingen en dumpingen 

• Effecten op de verwerking van afval- en grondstofstromen 

 

Grotere inzet personeel en tractie 

• Alle inzamelende partijen melden een zeer grote en aanhoudende werkdruk. Zowel personeel als 

tractie moeten fors bijspringen om de toegenomen vraag op inzameling bij te houden.  

• Voor het personeel geldt vooralsnog dat er overgewerkt wordt, dat geen verlof wordt 

gehonoreerd en er een maximale inzet is. 



 

MRA– Uitkomsten effecten corona bijeenkomst 7 mei 2020 

Hoofdpunten 12 mei 2020  2 

• Voor een iets langere termijn is de huidige inzet niet/nauwelijks haalbaar (personeel heeft ook 

recht op verlof).  

Stijging hoeveelheid afval en grondstoffen 

• De hoeveelheid huishoudelijk restafval, PMD, OPK en GFT zijn fors toegenomen sinds de start 

van het thuiswerken.  

• Dit geldt ook voor het grof huishoudelijk afval (zie verder ‘drukte op de milieustraten’).  

• De verschillende inzamelbedrijven zien een hogere toename van huishoudelijk afval dan daling 

van het bedrijfsafval (het is dus niet zo dat er een 1-op-1-relatie is);  

• Het is vooralsnog onduidelijk of, en zo ja, welk effect de corona-crisis gaat hebben op de 

afvalscheidingscijfers over 2020 (terwijl 2020 een cruciaal jaar is, omdat het een ijkpunt vormt voor 

evaluatie van VANG).  

Drukte op de milieustraat (toename hoeveelheid grof huishoudelijk afval) 

• Overal is de druk op de milieustraten hoog: zelfs voor openingstijd staat er al een file van 

bezoekers.  

• De drukte heeft te maken met het gegeven dat er minder personen toegestaan zijn om gelijktijdig 

de milieustraat te bezoeken en dat er meer grof huishoudelijk afval is.  

• Op verschillende manieren wordt geprobeerd een oplossing te vinden voor de drukte: 

• Verkennen bezoek op afspraak 

• Ontmoedigingsbeleid: kom niet naar de milieustraat (hetgeen een weerslag heeft op de 

hoeveelheid dumpingen/bijplaatsingen). 

Toename bijplaatsingen en dumpingen 

• Alle gemeenten zien een algemene toename in het aantal bijplaatsingen en dumpingen.  

• Er wordt specifieke communicatie ingezet om bewoners te wijzen op de regels.  

Effecten op de verwerking van afval- en grondstofstromen 

• Niet iedereen ervaart de problemen in gelijke mate: sommige inzamelaars of gemeenten hebben 

vooralsnog geen problemen om het ingezamelde afval ook kwijt te raken.  

• De samenstelling van het huishoudelijk restafval is sterk gewijzigd. Dit is een extra aandachtspunt 

bij het hebben van de juiste samenstelling voor de verbranding van het restafval.  

• De verwerkingscapaciteit voor GFT wordt op dit moment volledig benut om de toename ook van 

het GFT te kunnen verwerken. Vooralsnog lijken hier geen problemen op te ontstaan.  

• De afvalstromen textiel, plastic en oud papier en karton staan wel onder druk. Met name op 

textiel en plastic lijkt dit te maken te hebben met de internationale logistieke ketens in de 

verwerking van deze grondstofstromen.  

o Bij textiel en plastic wordt gekozen om zoveel mogelijk op te slaan, hoewel daar ook de 

grenzen van in zicht komen.  

o De prijzen voor de verwerking van het textiel en plastic staan hiermee onder druk. Terwijl 

de grondstoffenprijzen in algemene zin al relatief slecht waren voor de coronacrisis. De 

coronacrisis lijkt vooral de ontwikkelingen die al gaande waren, uit te vergroten.  
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