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1 Inleiding 

 

1.1 Algemeen 

Voor u ligt het marktconsultatiedocument (verder: ‘MCD’) “Plastic afval, het proces in beeld”. Deze 

marktconsultatie wordt uitgevoerd door een werkgroep in opdracht van de gemeenten Asten, Berg-

eijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Helmond, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Laarbeek, 

Nuenen, Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre en de Ge-

meenschappelijke regeling Cure
1
 (verder: ‘gemeenten’). Deze marktconsultatie wordt begeleid door 

Bizob
2
. 

 

Voor alle duidelijkheid: dit is een marktconsultatie en geen aanbesteding van een opdracht. 

 

De aan deze marktconsultatie deelnemende partijen komen niet in aanmerking voor een vergoeding. 

 

1.2 Aanmelding 

De gemeenten hebben het MCD op 11 februari 2014 op TenderNed (www.tenderned.nl) gepubli-

ceerd. Geïnteresseerde partijen kunnen door middel van het beantwoorden van de vragenlijst die als 

bijlage 1 “Vragenlijst annex antwoordformulier” bij dit MCD is gevoegd, participeren in de consulta-

tie. De gemeenten kunnen, wanneer de ontvangen reacties daar aanleiding toe geven, één of meer-

dere partij(en) uitnodigen om de schriftelijk beantwoording in een gesprek nader toe te lichten. 

 

1.3 Openbaarheid resultaten 

Wanneer deze marktconsultatie tot een aanbesteding leidt, dan streven de gemeenten ernaar dat 

alle potentiële inschrijvers van dezelfde informatie worden voorzien. Dit gebeurt dan door een resu-

mé van de resultaten van deze marktconsultatie bij de aanbestedingsdocumenten te voegen. De 

resultaten van de marktconsultatie kunnen worden verwerkt in aanbestedingsdocumenten, zonder 

dat deze herleidbaar zijn tot de deelnemers van de marktconsultatie. De gemeenten mogen vrij over 

de verkregen informatie beschikken en deze gebruiken. Uiteraard bent u niet verplicht tot het ver-

strekken van antwoorden en u bent eveneens vrij bepaalde vragen over te slaan. 

                                                 
1
  De Gemeenschappelijke regeling Cure behartigt de afvalbelangen voor de gemeenten Eindhoven, Geldrop-

Mierlo en Valkenswaard. 
2
  Bizob (Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant) is een stichting welke eigendom is van acht-

tien gemeenten in de regio Eindhoven. Bizob werkt ondertussen voor meer dan twintig gemeenten in 

Noord-Brabant en andere overheidsdiensten zoals de Veiligheidsregio. Zie ook www.bizob.nl. 
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2 Achtergrond 

 

2.1 Aanleiding 

De vraag naar grondstoffen in de wereld neemt ieder jaar toe door de groeiende wereldbevolking en 

het toenemende welvaartniveau. Afval is een bron voor nieuwe grondstoffen. Toch genereren de 

gemeenten jaarlijks rond de 135.000 ton huishoudelijk restafval dat wordt verbrand. De gemeenten 

willen meer huishoudelijk afval hergebruiken of recyclen waardoor er minder nieuwe grondstoffen 

nodig zijn en de CO2–uitstoot wordt gereduceerd. Ook verwachten de gemeenten met deze aanpak 

te besparen op de huishoudelijk afvalbeheerkosten. 

 

Restafval 

De centrale overheid heeft een maximaal toegestane hoeveelheid restafval vastgesteld op 40% in 

2015 . De gemeenten hebben gezamenlijk een ambitieuzere doelstelling bepaald, namelijk maximaal 

5% in 2020. De gemeenten trachten deze doelstelling te bereiken door gezamenlijk te werken aan 

een materiaaltransitieprogramma, waarbinnen de transitie van een lineaire naar een circulaire eco-

nomie centraal staat. Het zoveel mogelijk lokaal of regionaal sluiten van materiaalkringlopen heeft 

hierbij de voorkeur. De doelen van deze kringlopen zijn: 

- creëren van een gezonder leefmilieu door: 

o minder afval 

o minder (in)directe CO2-uitstoot 

- verbeteren van de concurrentiepositie binnen de regio Zuidoost-Brabant 

- creëren van nieuwe werkgelegenheid 

- reduceren van kosten voor huishoudelijk afval(beheer) 

 

Raamovereenkomst 

Per 1 januari 2013 is de tweede raamovereenkomst verpakkingen tussen het Ministerie van I&M, het 

verpakkende bedrijfsleven en de VNG van kracht geworden. Partijen hebben hierin afspraken vastge-

legd omtrent de inzameling, vergoeding en hergebruik van verpakkingsmaterialen. Deze afspraken 

hebben consequenties voor gemeenten als het gaat om hun rol binnen de totale afvalbeheerketen 

van het kunststof verpakkingsafval. Op grond van de voorgaande raamovereenkomst verpakkingen 

eindigde deze rol namelijk bij de op- en overslag van het materiaal. Op basis van de nieuwe raam-

overeenkomst is deze rol verruimd tot die van ‘ketenregisseur’ waarbij de gemeenten ook verant-

woordelijk worden voor de sortering van het materiaal en desgewenst ook het vermarkten. 
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Hoewel de laatst genoemde activiteiten nieuw zijn voor de gemeenten zien zij hierin wel een uitgele-

zen kans om een extra impuls te geven aan hun transitieagenda. En misschien is het wel mogelijk om 

de keten voor kunststof verpakkingsmateriaal lokaal of regionaal te sluiten. Daarnaast lopen er mo-

menteel diverse proeven in de regio met het gecombineerd inzamelen van kunststof verpakkingsma-

teriaal met ander ‘droog’ en herbruikbaar afval zoals blik en drankkartons. 

 

Aangezien er veel mogelijkheden zijn om invulling te geven aan de verantwoordelijkheid voor de 

sortering en desgewenst vermarkten van het kunststof verpakkingsafval willen de gemeenten graag 

de markt consulteren. De gemeenten willen inzichtelijk krijgen hoe de benoemde uitdagingen het 

beste ingevuld kunnen worden zodat de doelstellingen van de gemeenten gerealiseerd worden. 

Hierbij willen de gemeenten, daar waar nodig, de meest optimale aansluiting vinden bij de markt. 

 

2.2 Omvang van de markt 

In de volgende tabel zijn de hoeveelheden weergegeven ter indicatie van de omvang van de markt, 

weergegeven in ton plastic afval per jaar. 

 

 

Uitgaande van meerdere onderzoeken en praktijkgegevens vanuit de gemeenten zelf, kunnen we 

een indicatie geven ten aanzien van de potentie. Wij verwachten dat de markt een omvang heeft van 

circa 55 
kilogram

/huishouden aan P-fractie. 
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2.3 Hoofd- en subonderwerpen 

In deze marktconsultatie draaien de kernvragen om de plasticfractie. De antwoorden die u indient, 

mag u in het kader van de gehele plastic-keten geven, dus van inzameling tot en met vermarkten. 

Omdat de gemeenten afval zo veel mogelijk integraal benaderen, maken we in de vragenlijst soms 

ook een stap zijwaarts naar andere fracties. Wanneer u in uw antwoord refereert aan een of meer-

dere andere fracties, geeft u dit dan expliciet aan door het vermelden van de fractie(s) waarvoor uw 

opmerking van toepassing is en waarom de betreffende opmerking relevant is. Geeft u ook aan wel-

ke reële implementatietijd nodig is om het door u geschetste beeld operationeel te maken. 
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3 Consultatie 

 

3.1 Communicatie, gelegenheid tot het stellen van vragen en nota van inlichtingen 

Alle communicatie over deze marktconsultatie loopt via de heer Weerheijm. 

 

De geïnteresseerde partijen kunnen tot en met 28 februari 2014 per e-mail aanvullende vragen stel-

len over dit MCD aan de heer Weerheijm via f.weerheijm@bizob.nl. De beantwoording van de vra-

genlijst en alle overige informatie kunt u ook via dit mailadres aanleveren. Let wel op de maximale 

mailgrootte van ongeveer 5 MB. 

 

Van de gestelde vragen met de bijbehorende antwoorden wordt een nota van inlichtingen opgesteld. 

In deze nota van inlichtingen zijn alle vragen geanonimiseerd weergegeven met de bijbehorende 

antwoorden. Deze nota van inlichtingen wordt gepubliceerd via TenderNed. 

 

Wanneer een geïnteresseerde partij een bepaalde vraag in vertrouwelijkheid wil stellen, geeft deze 

dat expliciet aan bij de bewuste vraag. Het kan hier enkel vragen betreffen die de bedrijfsbelangen 

van de vragensteller schaden of kunnen schaden. Daarom vragen wij ook een duidelijke motivatie bij 

het verzoek tot vertrouwelijkheid. 

 

3.2 Consultatiegesprekken 

Om de consultatiegesprekken die in paragraaf 1.2 “Aanmelding” zijn benoemd zo efficiënt mogelijk 

te laten verlopen, willen de interviewers vooraf de antwoorden en overige informatie van de deel-

nemers bestuderen. De deelnemers worden daarom verzocht de vragenlijst zo volledig mogelijk in te 

vullen. Op basis van de ontvangen informatie kunnen de gemeenten één of meerdere deelnemens 

uitnodigen voor een gesprek waarin een nadere toelichting in de vorm van een interview wordt ge-

vraagd. 

 

Gelieve bij de beantwoording de volgorde van de vragenlijst aan te houden. Voor de onderwerpen 

die de deelnemers zelf aan de orde willen stellen is geen verplicht format. 

 

De consultatiegesprekken met de geselecteerde deelnemers worden gevoerd door een team be-

staande uit twee materiedeskundige medewerkers vanuit de gemeenten en een medewerker van 

Bizob. Het is mogelijk dat andere personen van deze organisaties als toehoorder aanwezig zijn. 
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3.3 Planning 

De concept planning van deze marktconsultatie is in onderstaand schema opgenomen. Het staat de 

gemeenten vrij om hier, wanneer de situatie ernaar vraagt, van af te wijken. 

Activiteit Initiator Uiterlijke datum 

Publicatie MCD Bizob 11.02.2014 

Stellen van vragen Geïnteresseerde partijen 28.02.2014 

Publicatie nota van inlichtingen Bizob 14.03.2014 

Indienen ingevulde vragenlijst Deelnemers 28.03.2014 

Gesprekken met genodigde partijen Gemeenten / Bizob 14.04.2014 

of 

17.04.2014 

 

De gesprekken vinden plaats in een van de aan deze marktconsultatie deelnemende gemeenten. 

 

3.4 Data en tijd gesprekken 

De gesprekken worden in overleg met de daartoe genodigden op een van de vermelde data inge-

pland. Voor elk gesprek wordt maximaal anderhalf uur gereserveerd. 

 

3.5 Onderwerpen vragenlijst/ consultatie 

De volgende onderwerpen komen in de vragenlijst aan de orde: 

1. Algemene bedrijfsinformatie 

2. Doelen en uitvoering 

3. Kansen en mogelijkheden 

4. Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

5. Overige informatie 

 

In de consultatiegesprekken worden deze onderwerpen verder uitgediept. 


