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20.704 TON VLAKGLAS INGEZAMELD TOT EN MET AUGUSTUS 2003

Inzameling op schema

Oktober 2003

Inhoudsopgave
INZAMELING OP SCHEMA
DE ROL VAN DE OAV

Gebaseerd op de resultaten van het pilotproject uit 2000, heeft Vlakglas
Recycling Nederland bij haar oprichting een inzamelingsdoelstelling geformuleerd
van 31.000 ton vlakglas voor het eerste jaar. Gezien de inzamelingsresultaten
tot en met augustus 2003 én de stijgende lijn die daarin valt te onderscheiden,
ziet het er alleszins naar uit dat die doelstelling zal worden gerealiseerd...

In totaal werd in de periode januari tot en
met augustus 2003 via het netwerk van
inzamelpunten bijna 21.000 ton vlakglas
ingezameld. In onderstaande grafiek is te
zien hoe de inzameling een stijgende lijn
vertoont. De maanden juli en augustus
vormen weliswaar een uitzondering, maar
dat laat zich logisch verklaren door de
bouwvak-periode.

Onderstaand ziet u een grafiek met een
onderverdeling per ingezamelde glassoort.

(Te) veel combinatieglas

Optimalisatieslag
We mogen uit de inzamelingsresultaten tot
op heden concluderen dat de inspanningen
tot het inrichten van een landelijk inzamelingsnetwerk hun vruchten afwerpen. Maar
nu dit grotendeels is gerealiseerd, volgt een
tweede en minstens zo belangrijke stap:
het verbeteren van efficiëntie en effectiviteit.
Een punt ter verbetering is met name een
betere scheiding van glassoorten zoals die
worden aangeleverd bij de inzamelpunten.

Wat in de grafiek met name opvalt is het
grote aandeel 'combinatieglas'. Onder
combinatieglas verstaan we vlakglasafval dat
bestaat uit twee of meerdere soorten glas.
Voor een goede verwerking en recycling
moet dit glas na inzameling worden
gescheiden, hetgeen een kostbare zaak is.
Waar mogelijk zullen diverse glassoorten
dan ook vóór inlevering bij een inzamelpunt moeten worden gescheiden, om te
voorkomen dat een onverantwoorde
kostenpost ontstaat die uiteindelijk ook in
de verwijderingsbijdrage zal doorwerken.
We vragen u hierbij dan ook om uw
uitdrukkelijke medewerking op dit gebied.

Voor inzamelpunten is er bij deze nieuwsbrief een aparte brief met overzicht gevoegd.
Wij stellen het bijzonder op prijs als deze bedrijven niet alleen kennis nemen van deze
gegevens, maar deze ook controleren en stil willen staan bij hoe hun organisatie mee kan
werken om de beoogde verbeteringen te realiseren.

VOORZIENINGEN VOOR
STORTEN VAN VLAKGLASAFVAL

Voorwoord
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de
Stichting Vlakglas Recycling Nederland.
Sinds de start op 1 januari van dit jaar is er
veel gebeurd. Het inzamelnetwerk is nagenoeg compleet ingericht en de hoeveelheden
vlakglasafval die hierdoor worden ingezameld groeien nog maandelijks. Naast de
inzameling van het vlakglasafval, is ook
de heffing van de verwijderingsbijdrage
opgestart. Het was noodzakelijk dat alle
bedrijven goed werden geïnformeerd,
waarvoor veel papier moest worden rondgestuurd. Resultaat is echter dat er in
toenemende mate wordt voldaan aan de
verplichtingen en dat ook hier van een
succes kan worden gesproken. Al met al
een voortvarende start!
Er moet echter nog veel gebeuren.
Verbetering en verfijning van het inzamelnetwerk. Verbetering van de kwaliteit van
het ingezamelde vlakglasafval. En een nóg
betere betaling van de verplichte verwijderingsbijdrage.
Via deze nieuwsbrief willen wij u graag
informeren over de diverse ontwikkelingen
en vragen wij uw aandacht voor een
aantal zaken.
Tot slot danken wij iedereen voor de steun,
inzet en medewerking die de Stichting
Vlakglas Recycling Nederland tot nog toe
mocht ondervinden.
Ben Evers
Voorzitter
Stichting Vlakglas Recycling Nederland

ADMINISTRATIE EN FACTURATIE

VAN INZAMELPUNT TOT HUURCONTAINER

De rol van de OAV

Voorzieningen voor storten van vlakglasafval

Op 25 maart 2003 is de OAV
(Onafhankelijke Administratie
Vlakglas) van start gegaan. Vanuit
het kantoor van Cap Gemini Ernst
& Young te Utrecht verzorgt de OAV
de verzending en verwerking van
opgaveformulieren en de facturatie.

Het afgelopen jaar heeft Vlakglas Recycling Nederland een aantal voorzieningen
ontwikkeld voor het storten van vlakglasafval. Hieronder vindt u een overzicht
van de mogelijkheden die er op dit moment zijn.

De OAV draagt zorg voor de administratie
rondom de opgave van glasvolumes en de
afdracht van betalingen zodat dit soepel en
volgens planning verloopt. Omdat de OAV
een onafhankelijke instantie is, verstrekt
zij uiteraard geen marktgegevens aan
Vlakglas Recycling Nederland. Naast deze
administratieve taak fungeert de OAV als
aanspreekpunt voor deelnemers. De OAV
wil dan ook uitstralen dat zij altijd bereikbaar is voor deelnemers, omdat zij een
belangrijke rol heeft in het verschaffen van
helderheid over (administratieve) procedures en werkwijzen. Waar mogelijk zal de
OAV deelnemers dan ook ondersteunen bij
vragen of hen doorverwijzen naar Vlakglas
Recycling Nederland.

Plooitjes gladgestreken
Tijdens de opgaveronde voor het eerste
kwartaal bleek dat voor veel deelnemers
nog niet duidelijk was wat er precies van
hen gevraagd werd. Daardoor kwamen er
bij de OAV telefoontjes binnen met vragen
over de aan- en afmelding. De OAV is het
aanspreekpunt voor de deelnemers waar
het de opgaven en facturen betreft. Voor
de aan- en afmeldingen verwijst de OAV
naar Vlakglas Recycling Nederland.
Ook bleken de gehanteerde termijnen niet
duidelijk genoeg aangegeven te zijn op het
opgaveformulier. Daardoor gaven deelnemers wel keurig de vierkante meters
isolerend dubbelglas op, maar gingen zij
vervolgens niet over tot betaling. Inmiddels
zijn deze plooitjes gladgestreken met als
resultaat dat momenteel het merendeel van
de aangeschreven deelnemers tijdig opgave
doet en betaalt.

Inzamelpunten en Regionale
Overslag Stations
Bij deze particuliere bedrijven en grote
milieustraten kunnen kleinere partijen vlakglasafval en losse ruiten worden aangeboden.
Op dit moment zijn ruim 200 inzamelpunten
en circa 20 Regionale Overslag Stations
(ROS-sen) effectief ingericht; er zal mogelijk
nog een beperkt aantal locaties bijkomen.
Op- en overslagpunten
Containerladingen en grotere partijen
vlakglasafval kunnen worden aangeboden
bij één van de zogenoemde op- en overslagpunten. Landelijk zullen circa 15
op- en overslagpunten worden ingericht.
Op- en overslaglocaties en ROS-sen kunnen
een klein bedrag aan handelingskosten in
rekening brengen.
Bij storten bij een inzamelpunt of op- en
overslagpunt adviseren wij u vooraf contact
op te nemen met het betreffende bedrijf.
Locaties en contactgegevens vindt u op
onze website: www.vlakglasrecycling.nl

Tarieven
Onderstaande prijzen (geldig tot juli 2004)
zijn per maand, exclusief BTW, inclusief
stort- en transportkosten en 4 wisselingen.
Bij meer dan 4 wisselingen per maand
worden transportkosten in rekening gebracht.
CONTAINER/KOOI-AAP
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Abonnementen
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€ 100

€ 125

-

Renovatie

Vlakglas Recycling Nederland streeft er naar
binnen 5 werkdagen de gevraagde container
te plaatsen of te wisselen bij volmelding.
Daarbij is een tijdige en juiste melding van
belang. Wij vragen hiervoor dan ook uw
medewerking.

Huurmogelijkheden
Naast het aanbieden van vlakglasafval bij
één van de inzamelpunten, biedt Vlakglas
Recycling Nederland de mogelijkheid tot het
huren van containers. Er zijn twee varianten:

Abonnementen eigen locatie
Tegen een vergoeding kan voor onbepaalde
tijd een container of kooi-aap-bak geplaatst
worden op eigen terrein voor eigen gebruik.

Renovatie- en slooplocaties
Tegen een vergoeding kan voor een bepaalde
tijd een container geplaatst worden op de
locatie van een sloop- of renovatieproject.

Helaas worden inzamelcontainers nog te vaak
‘oneigenlijk’ gebruikt. Daarom wijzen wij u
erop dat wanneer er sprake is van vervuiling of
oneigenlijk gebruik, de werkelijke stort- en
transportkosten bij de contractant in rekening
worden gebracht.

Informatie of aanvraag
Voor meer informatie of een containeraanvraag (bij voorkeur schriftelijk) kunt u contact
opnemen met Trudy Tuinenburg (info@vlakglasrecycling.nl).
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