Aanleiding en achtergrond van groente-, fruit- en tuinafval gescheiden inzamelen
Waarom zamelt de gemeente Rotterdam gft gescheiden in?
De gemeente Rotterdam doet dit voor het milieu. Wilt u meer weten over ons beleid over afval scheiden?
Lees meer over het beleid en de wetgeving in de Afvalbeleidsnota 2013-2018.
Waarom is het beter voor het milieu?
Ongeveer één derde van het aantal kilo’s Rotterdams restafval bestaat uit gft. Door dit afval gescheiden in te
zamelen krijgt het een tweede leven: het wordt verwerkt tot compost. Compost wordt gebruikt in de land- en
tuinbouw, maar ook in sier- en moestuinen en bij het maken van tuinaarde en potgrond. Van de stoffen die
vrijkomen bij het maken van compost wordt groene stroom gemaakt.

Waarom is het goedkoper?
Door het scheiden van gft, papier, karton, glas,
textiel, plastic en drankenkartons neemt de
hoeveelheid restafval aanzienlijk af. Wij
besparen hiermee op de verwerkingskosten van
het restafval. Het verwerken van gft-afval is
namelijk drie keer goedkoper dan verbranding
van het restafval in de oven.
Wordt de afvalstoffenheffing lager?
De hoogte van de afvalstoffenheffing wordt elk
jaar opnieuw bepaald door het college van
B&W. Verschillende kosten dragen bij aan de
hoogte van de afvalstoffenheffing. Dit zijn niet
alleen de kosten voor de inzameling en
verwerking van afval. Elke euro die bespaard
kan worden, kan niet meer worden toegerekend
aan de afvalstoffenheffing. In 2016 en in 2017
daalden de kosten in vergelijking met 2015. Dit
komt onder andere door het goed scheiden van
afval zoals gft, papier, glas, plastic en textiel.
Waarom is de gemeente in 2006 gestopt met gft gescheiden inzamelen?
In 2006 leverde het gescheiden ophalen van oud papier en karton meer milieuvoordelen en geld op dan het
ophalen van gft. Op dat moment hadden bewoners nog geen huiscontainer voor oud papier en karton. De gftcontainer is destijds geruild voor een huiscontainer voor papier. Op dit moment levert het composteren van
gft-afval en het gescheiden ophalen van oud papier en karton veel meer milieubesparing op. Daarnaast levert
het een financieel voordeel op ten opzichte van het verwerken van restafval door verbranding. Het
gescheiden inzamelen van gft-afval is daarom weer opnieuw gestart.
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