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  1 Inleiding
De gemeente Amsterdam wil de verduurzaming van de hoofdstad versnellen. Het stadsbestuur heeft 
als eerste stad van de wereld de ambitie vastgesteld om in 2025 geheel uitstootvrij te zijn. In de Agenda 
Duurzaamheid wordt dan ook uitgebreid ingegaan op het verbeteren van de luchtkwaliteit. Doelen van 
de gemeente zijn om zoveel mogelijk gemotoriseerd verkeer uitstootvrij te krijgen en het aanwezige 
verkeer zo efficiënt mogelijk door de stad te loodsen. Verschillende maatregelen zijn reeds genomen, 
bijvoorbeeld het uitbreiden van het aantal oplaadpunten voor elektrisch vervoer, het instellen van 
milieuzones en het tekenen van convenanten met veelrijders zoals GVB en taxi’s. Om de ambities te 
verwezenlijken en in de gehele gemeente aan de EU-normen te voldoen, zullen echter nog veel stappen 
moeten worden gezet. 

De belangrijkste bron van luchtvervuiling in de regio Amsterdam is het verkeer. Het mengsel van 
uitlaatgassen uitgestoten in de stad zorgt voor relatief hoge concentraties luchtvervuiling. De 
buitenluchtkwaliteit in Amsterdam voldoet op veel plekken niet aan de geldende normen, de GGD houdt 
deze luchtkwaliteit dan ook nauwlettend in de gaten. De meetresultaten van NO2, die elke vier weken 
wordt gemeten op ongeveer 100 locaties in Amsterdam, laten zien dat de omgeving in en rondom Oud-
West (meetpunten Overtoom en Stadhouderskade) matig scoren. Ook de luchtkwaliteitsindex van de 
Rijksoverheid laat een matige luchtkwaliteit zien.

In Amsterdamse winkelgebieden rijdt nog steeds veel verkeer, onder andere voor de afvalinzameling 
en het laden en lossen. Oplossingen voor deze grote verkeersstromen kunnen gevonden worden in het 
verminderen van het aantal vrachtbewegingen en het elektrificeren van bevoorrading. Verduurzaming 
van winkelgebieden is echter een complexe opgave. De belangen en wensen van ondernemers 
zijn divers, samenwerking is noodzakelijk, de beschikbare gemeentelijke instrumenten vragen om 
specialistische kennis en het aanbod van initiatieven en partijen is onoverzichtelijk.

In Oud-West is een grote diversiteit aan horeca en detailhandel, zowel ondernemers die er al 
sinds jaar en dag zitten, als de ‘hippere’ zaakjes die er de afgelopen jaren zijn gevestigd. Net als de 
gemeente Amsterdam heeft de Stichting Ondernemers Oud-West (overkoepelende stichting van zeven 
afzonderlijke BIZ-gebieden en de Hallen) grote duurzaamheidsambities voor de winkelstraten van Oud-
West.

Door inzet van Stad & Co wil de stichting de mogelijkheden op het gebied van collectieve bevoorrading 
en collectieve afvalinzameling in dit gebied bestuderen. Wat zijn landelijke ontwikkelingen? Wat is 
de huidige situatie in Oud-West als het gaat om vervoersstromen? Op welke manieren kunnen de 
rijbewegingen verminderd worden en wat zijn hiervoor de randvoorwaarden? En tot slot: is hier 
draagvlak voor? In het gehele gebied Oud-West worden de kansen geïnventariseerd en zal antwoord 
worden gegeven op bovengenoemde vragen. 

LEESWIJZER
In hoofdstuk 2 presenteren we de onderzoeksopzet. In hoofdstuk 3 geven we een overzicht van de 
wettelijke (beleid)kaders op het gebied van afvalinzameling en bevoorrading. Ook geven we weer 
welke onderzoeken en projecten er al hebben plaatsgevonden op dit gebied. Ik hoofdstuk 4 delen we 
de inzichten uit gesprekken met experts en betrokkenen. In hoofdstuk 5 gaan we specifiek in op de 
winkelstraten in Oud-West en presenteren we de uitkomsten van de ondernemers-enquête. Daarnaast 
hebben we een informatiebijeenkomst georganiseerd. Deze staat beschreven in hoofdstuk 6. Conclusies 
en aanbevelingen worden gedeeld in hoofdstuk 7.

  

ONDERZOEKS OPZET 
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  2 Onderzoeksopzet
Dit onderzoek bestaat uit vier onderdelen: deskresearch, een enquête onder ondernemers, interviews 
met experts en betrokkenen en een stakeholdersbijeenkomst. We lichten nu de opzet van elk van deze 
onderdelen toe, waarna we de bevindingen beschrijven in de hoofdstukken die daarop volgen.

2.1 DESKRESEARCH 
Deskresearch vormt de basis van het onderzoek. We hebben landelijke en regionale ontwikkelingen, 
wettelijke kaders en beleid op het gebied van collectieve afvalinzameling en bevoorrading in 
kaart gebracht. Ook geven we voorbeelden van projecten uit andere gebieden waar alternatieve 
vormen van afvalinzameling en/of bevoorrading zijn onderzocht en welke wel of niet succesvol zijn 
geïmplementeerd.

2.2. INTERVIEWS 
Daarnaast zijn er experts en betrokkenen geïnterviewd die ervaring hebben met (onderzoek doen naar) 
een alternatieve manier van afvalinzameling en van bevoorraden. Het doel van de interviews was om 
vast te leggen welke mogelijkheden er zijn, wat de kans van slagen is, aan welke randvoorwaarden moet 
worden voldaan, en om erachter te komen wat er al speelt op dit gebied. 

2.3. ENQUÊTES 
Vervolgens zijn er enquêtes afgenomen bij ondernemers in de zeven BIZ-en 
(Bedrijveninvesteringszones), tevens winkelgebieden, van Oud-West. Het doel van de enquêtes was om 
te onderzoeken wat de huidige situatie in het gebied is kijkend naar afvalinzameling en bevoorrading. 
Daarnaast hebben we geïnventariseerd in hoeverre en met welke voorwaarden ondernemers bereid zijn 
hun gedrag en gewoontes te veranderen.

We hebben online, via e-mail en Chainels (ondernemers platform), en offline, door persoonlijk langs 
te gaan, enquêtes afgenomen bij ondernemers in de volgende winkelgebieden: Kinkerstraat, De 
Clercqstraat, De Bilderdijkstraat, Ten Katestraat, Jan Pieter Heijestraat, Overtoom/ Stadshouderskade, 
Constantijn Huygensstraat en De Hallen. De inhoud van de enquête is afgestemd met de opdrachtgever. 
In bijlage 4 is de volledige vragenlijst van de enquête terug te vinden.

In totaal zijn er in dit gebied circa 1.000 ondernemers gevestigd. Voor de enquête zijn alle ondernemers 
(meerdere malen) benaderd, zodat we zoveel mogelijk resultaten zouden binnenkrijgen en daardoor 
ook de straten met elkaar zouden kunnen vergelijken. In totaal hebben 92 ondernemers de enquête 
ingevuld, van wie 77 volledig.

2.4. STAKEHOLDERSBIJEENKOMST 
We hebben een stakeholdersbijeenkomst georganiseerd op 27 maart 2019. Het doel van deze 
bijeenkomst was enerzijds om de resultaten van het onderzoek te presenteren, en anderzijds om de 
stakeholders de kans te bieden om hun eigen mening en/of die van hun achterban met ons te delen. In 
overleg met de lokale opdrachtgever is er een selectie gemaakt van de meest relevante stakeholders, 
zie bijlage 3. 

BEVINDINGEN
DESK RESEARCH 
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  3 Bevindingen desk 
research
3.1. COLLECTIEVE BEDRIJFSAFVALINZAMELING 

3.1.1. WETTELIJKE KADERS EN BELEID 
In dit stuk wordt er gekeken naar landelijke en lokale wetgeving en beleid die een invloed hebben op, 
en de ontwikkelingen bepalen van, de bedrijfsafval inzamelingsbewegingen in Oud-West.

Wet Milieubeheer
De Wet Milieubeheer is het belangrijkste wettelijke kader voor de omgang met afvalstoffen. Deze 
wet regelt dat praktisch gezien alle handelingen met afvalstoffen die schade (kunnen) veroorzaken 
verboden zijn. De Wet Milieubeheer verplicht zo de gemeenten om een afvalverordening vast te 
stellen. Voor het inzamelen zelf hebben bedrijven en gemeenten te maken met het ‘besluit inzamelen 
afvalstoffen’. Dit besluit komt er op neer dat het inzamelen van bedrijfsafval en gevaarlijk afval alleen 
mag worden uitgevoerd door bedrijven die daarvoor een erkenning hebben. Deze erkenningen zijn te 
vinden via Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie op: www.niwo.nl.

Gemeentewet
De Gemeentewet geeft de gemeente in artikel 147 de bevoegdheid om ‘gemeentelijke verordeningen 
vast te stellen’. Voor afvalinzameling, zwerfafval, afvalbeheer tijdens evenementen, et cetera, wordt 
veelal een gemeentelijke verordening gebruik, ook wel een ‘Algemene Plaatselijke Verordening’ (APV).

Landelijk Afvalbeheerplan 3
De landelijke regels voor afvalinzameling staan in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP). Dit beleidskader 
bevat de doelstelling van het afvalbeleid in Nederland en het beleid voor afvalpreventie en afvalbeheer. 
Het inmiddels derde vastgestelde Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3) is erop gericht om onze economie 
circulair te maken, waarin afgedankte producten en materialen worden hergebruikt. Het plan schept 
tevens beleid voor het beheer van alle afvalstoffen waarop de Wet Milieubeheer van toepassing is. In 
hoofdstuk B.3 van LAP3 is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf B.3.5 specifiek 
ingaat op de afvalscheiding door bedrijven.

De verantwoordelijkheid om goed om te gaan met afval ligt bij de burgers, bedrijven en overheden 
conform de zorgplicht. De zorgplicht is in de Wet Milieubeheer geregeld in artikel 10.1. Dit is de kapstok 
voor de afvalstoffeninzameling en -verwerking.  

Bedrijven zijn verplicht om zelf de afvoer van hun afval te regelen. Ze zijn verplicht om afval te 
scheiden en om het vrijkomende afval gescheiden af te voeren. Afvoeren mag men zelf doen, door 
de gemeente laten doen of laten doen door een daartoe erkende inzamelaar en/of verwerker. Als 
bedrijven afval laten afvoeren door een inzamelaar, mag men alleen erkende inzamelaars inschakelen. 
Dit is een verantwoordelijkheid van het bedrijf dat het afval laat afvoeren. Bij inzamelen van afval hoort 
ook het transport van afval. Afvalstoffen mogen niet zomaar worden getransporteerd. Alvorens te 
transporteren, moet er een zogeheten 'afvalstroomnummer' aan worden toegekend. 

De gemeente kan vanwege landelijke regelgeving weinig invloed uitoefenen op het inzamelingsproces 
van bedrijfsafval. Waar gemeenten verplicht zijn het huishoudelijk afval op te halen, is de 
bedrijfsafvalmarkt geliberaliseerd: bedrijven kunnen hun eigen bedrijfsafvalinzamelaar kiezen. Omdat zij 
verplicht zijn steeds meer afval gescheiden aan te bieden, neemt het aantal verkeersbewegingen in de 
toekomst alleen maar toe.

3.1.2. DE ZIN EN HET BELANG VAN COLLECTIEVE AFVALINZAMELING
In dit stuk kijken we naar de redenen waarom een gezamenlijke/ duurzamere manier van afval 
inzameling gewenst is.

De afvalketen in de gemeente Amsterdam bestond in 2015 uit 14 procent huishoudelijk afval en 86 
procent bedrijfsafval. De bedrijfsafvalinzameling brengt grote uitdagingen met zich mee in een steeds 
drukker wordende stedelijke omgeving. 

Naar een leefbare buurt
In de uitkomsten van eerdere onderzoeken in verschillende gebieden in Amsterdam (zie 3.1.3), door de 
Hogeschool van Amsterdam (HvA), is te lezen dat door de huidige manier van bedrijfsafval inzameling 
de leefbaarheid van de buurt onder druk komt. Bedrijfsafval staat vaak te lang op straat voor het 
wordt opgehaald en de afvalcontainers van ondernemers nemen kostbare bedrijfsruimte en openbare 
ruimte in beslag. Daarnaast blijkt uit deze onderzoeken dat de vuilnisvoertuigen die het afval inzamelen 
grote en zware voertuigen zijn die de straten blokkeren, stank en geluidsoverlast veroorzaken, net als 
onveilige situaties. Ondernemers, gemeente en bezoekers/gebruikers van de stad hebben er baat 
bij dat de afvalinzameling zo efficiënt mogelijk gebeurt, waardoor overlast geminimaliseerd wordt, 
veiligheid verhoogd wordt en de straat aantrekkelijker wordt. 

Het gezamenlijk inzamelen van bedrijfsafval levert een aantal voordelen op. Zo rijden er minder 
grote inzamelvrachtwagen door een straat of gebied, wat leidt tot minder verkeersopstoppingen, 
luchtvervuiling, geluidsoverlast en onveiligheid. Daarnaast staat er minder afval op straat te wachten, 
wat leidt tot een aantrekkelijker straatbeeld. Verder kan middels een slimme aanpak frequentere 
inzameling mogelijk worden, zodat afval in bedrijfsruimten zelf minder ruimte in beslag neemt. Ook kan 
door collectieve inzameling gemakkelijker afval gescheiden worden. Tot slot kan door gezamenlijke 
inkoop, afhankelijk van de oplossing, een kostenvoordeel ontstaan voor de ondernemer. 

De gemeente kan vanwege landelijke regelgeving weinig invloed uitoefenen op het inzamelingsproces 
van bedrijfsafval. Het is dus noodzakelijk dat ondernemers zelf initiatief nemen tot het gezamenlijk 
inzamelen van het bedrijfsafval. 

Bevorderen circulariteit
Op de lange termijn is de landelijke doelstelling (en ook die van enkele gemeenten) om circulair 
te worden. Dit houdt in dat al het afval opnieuw als grondstof kan worden ingezet en niet meer 
verbrand hoeft te worden. Veel gemeenten geven aan dat om hiertoe te komen wijzigingen in het 
inzamelsysteem alleen onvoldoende zijn. Hiervoor is een veel grotere inzet van en samenwerking met 
bewoners en ondernemers vereist. Veel gemeenten vragen zich af hoe deze interactie vormgegeven 
kan worden. Via aanpassingen in het fysieke afvalbeheersysteem, gecombineerd met communicatie- 
en participatietrajecten, zoeken gemeenten naar mogelijkheden om bewoners en ondernemers tot 
de gewenste gedragsverandering aan te zetten en te motiveren tot het scheiden van afval. Dit is op dit 
moment een zoektocht voor verschillende gemeenten. 

Verminderen rijbewegingen
Het organiseren van gezamenlijke afvalinzameling is van belang omdat iedere ondernemer zijn eigen 
contracten afsluit voor afvalinzameling, met de gemeente of met een commerciële partij, waardoor 
er verschillende inzamelaars in een buurt rijden. Soms rijden er wel 12 inzamelaars in een buurt, 
en komen inzamelaars zelfs meerdere keren per dag door de straat omdat klanten verschillende 
afhaaltijdstippen hebben afgesproken. Dit is een logisch gevolg van marktwerking, maar niet 
bevorderlijk voor de leefbaarheid.

Minder afval op straat
Daarnaast zijn er ook bedrijven die gebruik kunnen maken van het reinigingsrecht in plaats van een 
afvalinzamelingscontract. Dit houdt in dat bedrijven die een afvalsamenstelling produceren dat 
overeenkomt met dat van een huishouden, hun afval ook op eenzelfde manier mogen aanbieden 
als een huishouden. Een tweede criterium hierbij is dat het betreffende bedrijf niet meer dan 
negen zakken afval per week mag aanbieden. Dit afval wordt op dezelfde manier verwerkt als het 
huishoudelijk restafval en ingezameld door de gemeente Amsterdam. 
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De bedrijven die gebruik kunnen maken van het reinigingsrecht zijn vooral winkels en kantoren. In 
de praktijk blijkt dat veel ondernemers, die gebruik maken van het reinigingsrecht, meer dan negen 
zakken per week aanbieden. Door dit oneigenlijk gebruik van de afvalcontainers staat er regelmatig 
veel afval op straat.

In een aantal gebieden in Amsterdam hebben bedrijven initiatief genomen om, samen met de 
gemeente, toe te werken naar een situatie waarin het aantal rijbewegingen voor de inzameling van 
bedrijfsafval verminderd kan worden. Dit is niet alleen goed voor de doorstroming van het verkeer en 
de veiligheid, maar ook voor de luchtkwaliteit in de stad.

3.1.3. WAT GEBEURT ER AL IN AMSTERDAM? 
In dit stuk wordt er gekeken naar gebieden in Amsterdam waar onderzoek is gedaan naar een 
gezamenlijk/ duurzamere manier van afvalinzameling en waar uitkomsten wel of niet (succesvol) zijn 
geïmplementeerd.

De Pijp
In 2016 is er een inventarisatie van het gebied de Pijp gedaan door ondernemers (o.a. uit BIZ-
besturen) en bewoners en dit leverde de volgende uitkomsten op:

 •  Overlast, rommel en geur in het openbaar gebied
 •  Bijzet van afval door veel ondernemers/ bewoners
 •  Ongedierte en vogels die zakken kapot maken
 •  Veel transportbewegingen, gedurende de gehele dag
 •  Ruimtegebrek op straat en in de panden
 •  Ondoorzichtige opbouw inzameltarieven
 •  Veel verschillende afvalstromen: papierinzameling, glasinzameling, plastic en swill
  (organisch afval).

Aan de hand van deze bevindingen hebben ondernemers en bewoners een actieplan Schone Pijp 
opgesteld welke in augustus 2016 is voorgesteld aan de wethouder. Het doel hiervan was het aangaan 
van een samenwerking en inzet voor een lange termijn oplossing. Hier is momenteel nog geen vervolg 
over bekend. Wel heeft er in 2016 ook een bevoorradingsonderzoek in De Pijp plaatsgevonden, 
hierover meer in hoofdstuk 2.2.3.

Damrak
Centrum XL, een publiek-private samenwerking tussen gemeente Amsterdam en het bedrijfsleven, 
richt zich op het efficiënt en effectief organiseren van reiniging en beheer in de binnenstad. Hierbij 
wordt de gemeente in staat gesteld haar taken goed uit te voeren en kunnen ondernemers een 
complementaire rol vervullen die aansluit bij hun eigen wensen. Projecten als Aanpak Fastfood 
Afval, waar in samenwerking tussen ondernemersverenigingen, Nederland Schoon, afgevaardigden 
van de fastfoodsector en de Gemeente Amsterdam in pilots wordt geprobeerd zwerfafval te 
verminderen, passen bij de Centrum XL-gedachte. In het kader van het Convenant Slim en Schoon 
door de Stad (2016) is in samenwerking met Hogeschool van Amsterdam, ondernemersverenigingen 
en Gemeentelijke Bedrijfsafvalinzameling georganiseerd dat het ophalen van bedrijfsafval in één 
beweging plaatsvindt. De opbrengsten hiervan zijn als volgt:

 • Het afval staat minder lang op straat (aantrekkelijkere straat en minder zwerfvuil) en er
    worden minder logistieke kilometers afgelegd.
 •  Er is een roadmap opgesteld die de BIZ en winkelgebieden kunnen gebruiken bij het
    concretiseren van hun wensen op het gebied van bedrijfsafval.
 •  In samenwerking met de TU Delft is er een workshop voor winkelstraatmanagers
    georganiseerd om kennis te delen omtrent dit onderwerp.
 •  Het aantal vervoersbewegingen dat de gemeentelijke dienst Bedrijfsafvalinzameling
    maakt bij haar klanten (75% tot 80% van de ondernemers) is teruggebracht van 1.750
  naar 1.025 vervoersbewegingen per jaar.

Een aanvulling vanuit het interview met Simon de Rijke: de bedrijfsafvaltak van de gemeente Amsterdam 
had hier 80 procent van de klanten, en daarnaast ook klanten met reinigingsrecht. Er kwamen daarom 
twee type voertuigen: een voor bedrijfsafval, een voor reinigingsrecht, dit werd uiteindelijk gebundeld. 
Daarnaast is de gemeente ook het afval bij ondernemers gaan ophalen die een contract bij een andere 
inzamelaar hadden, en de rekening voor het ophalen werd dan naar de betreffende afvalinzamelaar 
gestuurd. Zo is het aantal vervoersbewegingen in het gebied verminderd.

Nes
Op de Nes is door een gezamenlijke aanpak van ondernemers een afname van 1.850 vuilniswagensstops 
per jaar gerealiseerd. Gecombineerd met inpandige gescheiden inzameling van grondstoffen werd de 
aanwezigheid van afval op straat voorkomen. Na afloop van de pilot is men echter weer teruggekeerd 
naar het oude systeem, met een toename van het aantal zware inzamelvoertuigen naar het oude niveau 
tot gevolg. Dit kwam door een periode van afwezigheid van de straatmanager/ touwtrekker van het 
project, en omdat de kosten na de pilotperiode omhoog gingen en ondernemers niet bereid waren 
meer te gaan betalen.
Een aanvulling vanuit het interview met Walther Ploos van Amstel: dit project liep goed tot dat de 
straatmanager wegging. Daarnaast is het gefaald door marktwerking omdat er partijen waren die weer 
onder de prijs gingen opereren om te concurreren. 

Westergasterrein
Op het Westergasterrein laten horecaondernemers hun organische afval gezamenlijk lokaal verwerken. 
Doordat het organische afval in de directe omgeving van de horecabedrijven wordt verwerkt, kan het 
worden ingezameld met een klein elektrisch voertuig. Hierdoor is het aantal zware vrachtwagens voor 
de inzameling van dit type afval tot nul gereduceerd. Een mooie bijkomstigheid is dat door een eigen 
verwerkingsfaciliteit voor organisch afval te creëren er groengas, warmte en compost geproduceerd 
wordt. En financieel ging geen enkele ondernemer er op achteruit. 
Een aanvulling vanuit het interview met Simon de Rijke: de reden van het succes van Westergasterrein 
lag aan de duidelijke visie van de organisatie die het beheert. Alle ondernemers huren bij deze 
organisatie, Westgasfabriek B.V., daarom had deze veel invloed. Zij kon een harde lijn afdwingen in het 
realiseren van de visie, en zij hebben hierbij zelf een flink bedrag bijgelegd om ervoor te zorgen dat men 
overging naar één contract. Dit bedrag was voor het afkopen van contracten of het compenseren van de 
kosten van ondernemers voor wie het nieuwe contract duurder werd. Waarom zij dit deden? Ze vonden 
het belangrijk dat alle afvalwagens van het terrein verdwenen.

Afbeelding: de elektrische boot van Mokum Mariteam beladen met afvalcontainers in de Plantage Buurt. (Bron: Hogeschool 
van Amsterdam, 2017)
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Plantagebuurt
Doelstelling van dit project dat in 2016 in de Plantagebuurt plaatsvond was om inzicht te krijgen in de 
mogelijkheden en bijkomende kosten, baten en voorwaarden van collectieve afvalinzameling in de 
buurt. Op basis van deze inzichten werd er een plan ontwikkeld voor vervolgstappen in de buurt en 
een protocol waarmee ook andere partijen een start kunnen maken met collectieve afvalinzameling. 
Het uiteindelijke doel was het reduceren van afval gerelateerde vervoersstromen en transportkosten 
in de regio Amsterdam. 
Het project heeft ertoe geleid dat in de Plantage sinds 2017 het afval van negentien culturele 
instellingen over het water met een duurzame elektrische boot wordt ingezameld. Tevens hebben 
alle culturele instellingen kosten kunnen besparen door gezamenlijk een contract af te sluiten.
Een aanvulling vanuit het interview met Simon de Rijke en Walther Ploos van Amstel: deze instellingen 
voelden zich verbonden met de buurt en realiseerden zich vanuit maatschappelijk belang dat zij 
samen moeten investeren in een betere buurt. Zij werkten al samen en wisten al langer dat ze iets 
met afval wilden gaan doen, dus hadden ze al een tijd terug hun afvalcontract niet vernieuwd. De 
instellingen zijn met hun ideeën naar de grootste partij in het gebied gestapt, Renewi, en samen met 
deze partij is er een oplossing gevonden in de vorm van afval afvoer over water in samenwerking 
met Mokum Mariteam. Er is een projectleider als tussenpersoon aanwezig in het gebied die als 
contactpersoon tussen de inzamelaar en de instellingen fungeert.

Olympisch Stadion
De ondernemers, vastgoedeigenaar Bouwinvest en Stichting Olympisch Stadion Amsterdam 
hebben zich verenigd in BIZ The Olympic Amsterdam. In opdracht van deze BIZ is eind 2018 een 
onderzoek uitgevoerd waarbij de afvalstromen in beeld zijn gebracht en tevens onderzocht is of 
het mogelijk is het inzamelproces gezamenlijk te verbeteren. Uit dit onderzoek blijkt onder meer 
dat de ondernemers positief staan tegenover het invoeren van een gezamenlijk afvalcontract, mits 
dit voordelen oplevert ten opzichte van het lopende individuele contract. Kostenbesparing, meer 
flexibele ophaaltijden van afvalstromen en een gezamenlijke overstap naar een ander contract 
worden genoemd als belangrijke drijfveren voor een gezamenlijk afvalcontract. Tevens wordt een 
aantal voorwaarden genoemd waar een nieuw en collectief afvalcontract aan moet voldoen. Ook 
wordt geadviseerd om een externe coördinator aan te stellen die de ondernemers ondersteunt 
bij het tot stand laten komen van het collectieve contract. Naast deze externe projectcoördinator 
wordt de aanstelling van een gemeentelijk projectleider voor zowel de inhoudelijke als procesmatige 
ondersteuning als zeer wenselijk beschouwd.

Zuid-Oost
De HvA werkt mee aan nieuw initiatief voor duurzame logistieke oplossingen voor de inzameling 
van het bedrijfsafval in Amsterdam-Zuidoost. Onder de noemer ‘Zuidoost Circulair’ is een 
consortium van bedrijven in Amsterdam-Zuidoost aan de slag gegaan met het initiatief Logistiek 
Slim Samenwerken. Met als doel: schonere lucht en minder (en schonere) inzamelwagens door de 
gezamenlijke inzameling van bedrijfsafval.
Een aantal bedrijven waaronder de Amsterdam Arena, ING bank, het Academisch Medisch Centrum 
(AMC) en de HvA zijn in september 2018 van start gegaan met het gezamenlijk inzamelen van 
bedrijfsafval. Het gaat hier om een pilot van vijf maanden waarbij twee afvalverwerkers, SUEZ en 
Renewi, samenwerken en gezamenlijk het bedrijfsafval inzamelen. SUEZ zet hierbij tijdens de pilot 
een elektrisch voertuig in voor de inzameling van organisch afval, oliën en vetten, glas, kunststof, 
koffiedik en koffiebekers en Renewi verzorgt de inzameling van papier en karton tijdens deze proef.
Tegelijkertijd is in Amsterdam Zuid Oost het project Cross Chain Control Center (4C) van start 
gegaan.
Dit project heeft als doel om een circulaire economie en een veel efficiëntere inzameling en 
recycling van afval te realiseren. Alle gescheiden afvalstromen worden nu apart ingezameld. Dat kan 
veel doelmatiger, goedkoper en milieuvriendelijker. Bedrijven in het gebied, zoals de Amsterdam 
ArenA, de hogeschool, het AMC, enkele startups en afvalverwerkers werken met de Nederlandse 
Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) in een proeftuin aan de 
realisatie van die doelstelling. Daarvoor heeft TNO in 2016 de basis gelegd door onderzoeken, 
analyses en het uitwerken van een nieuw logistiek samenwerkingsmodel. Het 4C-project wordt 
medegefinancierd door de Topsector Logistiek/Connekt en loopt tot maart 2018.

3.2 COLLECTIEVE BEDRIJFSBEVOORRADING

Onder stedelijke bevoorrading vallen naast de horeca en winkels in de binnensteden ook het bouw- en 
sloopverkeer, en gaat er steeds meer aandacht uit naar bestelverkeer voor thuisbezorging. Stedelijke 
bevoorrading betreft in principe de volgende goederenstromen:

 • Belevering (winkels, woningen, kantoren e.d.);
 • Dienstenverkeer (reparatie en installatie);
 • Personenverkeer met winkelmotief;
 • Bouw- en sloopverkeer;
 • Vuilophalen en retourlogistiek. 

Het huidige onderzoek richt zich op de ondernemingen in Oud-West en wanneer we hieronder spreken 
over bevoorrading, dan betreft dat in dit geval de beleveringsstroom van en naar winkels en horeca.

3.2.1. WETTELIJKE KADERS EN BELEID 
In dit stuk wordt er gekeken naar landelijke en lokale wetgeving en beleid die een invloed hebben op, en 
de ontwikkelingen bepalen van, de bedrijfsbevoorradingsstromen in Oud-West.

In 2015 is een convenant slim en schoon door de gemeente Amsterdam ondertekend, ook heeft de 
gemeente in 2015 het landelijke Green Deal Zero Emission Stadslogistiek ondertekend en zijn er per 
2017 milieuzones ingevoerd. Alle akkoorden en maatregelen zijn er uiteindelijk op gericht om het doel 
te halen van een uitstootvrij Amsterdam vanaf 2025. Het streven is om overgeschakeld te zijn naar 
uitstootvrije distributiestromen in de binnenstad.

Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (GDZES)
In 2014 hebben de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken afspraken gemaakt 
om te komen tot een uitstootvrije stadslogistiek vanaf 2025. Dit is opgenomen in een zogenoemde Green 
Deal Zero Emission Stadslogistiek (GDZES). De GDZES is een samenwerking tussen logistieke bedrijven 
en overheden, kennisinstellingen en producenten. Gezamenlijk zetten zij zich in om regionale pilots ten 
behoeve van uitstootvrije stadslogistiek op te zetten en te monitoren. Nieuwe logistieke oplossingen 
en nieuwe technologieën worden getest en er wordt gekeken naar publiek-private samenwerking en 
nieuwe regelgeving. Gemeente Amsterdam heeft de GDZES in 2015 ondertekend, en daarmee ook het 
doel gesteld om in 2025 een uitstootvrije stadslogistiek te hebben.

Convenant ‘slim en schoon door de stad’ 
In 2015 is het convenant ‘Slim en Schoon door de stad’ ondertekend door de gemeente Amsterdam, 
het bedrijfsleven en de Hogeschool van Amsterdam, voor een verduurzaming van de stedelijke 
bevoorrading in Amsterdam. Dit akkoord is er op gericht om het aantal vervoersstromen te verminderen 
en te verschonen. Bedrijven die het goede voorbeeld geven worden beloond. Uiteindelijk moeten de 
maatregelen uit dit convenant zorgen voor een uitstootvrije winkelbevoorrading van de binnenstad in 
2025.

Maatregelenpakket Schone Lucht
Sinds 2017 zijn er door de gemeente Amsterdam extra maatregelen genomen betreft milieuzones en 
parkeervergunningen. Sinds 2008 geldt het gebied binnen de ring A10 als milieuzone voor vrachtwagens; 
vanaf 2017 is dit uitgebreid voor bestelvoertuigen en vanaf 2018 voor taxi’s, touringcars en brom- en 
snorfietsen. In deze milieuzones mag niet met een oud vervuilend voertuig worden gereden. Naast 
milieuzones stimuleert de gemeente de aanschaf van elektrische auto’s met een subsidie en de aanleg 
van openbare oplaadpunten.

Uitvoeringsagenda Stedelijke Logistiek (USL)
In 2017 heeft de gemeente Amsterdam een uitvoeringsagenda stedelijke logistiek (USL) opgesteld. Hierin 
staan plannen voor verduurzaming van de bevoorradingsstromen voor de daaropvolgende jaren. Het 
bestaat uit 30 maatregelen om het stadslogistieke verkeer en laden en lossen in goede banen te leiden. 
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Voorbeelden zijn een striktere handhaving van foutparkeerders op laad- en losplekken, betere 
routeinformatie voor vervoerders, optimaliseren van venstertijden en privileges voor elektrische 
voertuigen. Deze maatregelen zijn flexibel inzetbaar, zodat ze per gebied toegepast kunnen worden.

3.2.2. DE ZIN EN HET BELANG VAN COLLECTIEVE BEVOORRADING
In dit stuk kijken we naar de redenen waarom een gezamenlijke/ duurzamere manier van bevoorraden 
gewenst is.

Leefbaarheid buurt onder druk
De stedelijke bevoorrading is sterk in ontwikkeling, vanwege het veranderde koopgedrag van 
consumenten, de inzet van energiezuinige voertuigen en de ambitie van overheden om de leefbaarheid 
in steden te verbeteren. Ook de gemeente Amsterdam heeft deze ambitie en wil in 2025 uitstootvrij 
zijn. Amsterdam wordt steeds drukker en de toegankelijkheid voor het bevoorradend verkeer wordt 
daardoor steeds beperkter, dit geldt ook voor de laad- en losmogelijkheden.

Grip op groeiend aantal bevoorradingsstromen
De verwachting is dat het aantal leveringen alleen maar gaat toenemen in de toekomst. Enkele oorzaken 
zijn de bevolkingsgroei in de grote steden en de opkomst van thuiswinkelen. De bevoorrading van 
winkels en horeca wordt steeds fijnmaziger en frequenter. De druk op de stad neemt daardoor toe: de 
doorstroming zal meer stagneren en de leefbaarheid en gezondheid komen onder druk. Verder draagt 
de bevoorrading bij aan verkeersonveiligheid en brengt het schade aan het infrastructuur. Volgens de 
GDZES dient er een nieuwe aanpak van stedelijke logistiek te komen.

Afbeelding: Veranderende goederenstroom op weg naar 2025. (Bron: ING 2015 in KiM, 2017)

3.2.3. WAT GEBEURT ER AL?
In dit stuk wordt er gekeken naar gebieden waar onderzoek is gedaan naar een alternatieve/ 
duurzamere manier van bevoorrading en waar uitkomsten wel of niet (succesvol) zijn geïmplementeerd.

Breda binnenstad
In Breda is er door de gemeente en Green City Distribution in 2013 een pilot opgezet om te toetsen 
of dat de bevoorrading van winkels en horeca in de binnenstad milieuvriendelijker kon. Het bundelen 
van vracht moest volgens de initiatiefnemers grootste resultaat opleveren. Het project is uiteindelijk 
beëindigd vanwege te weinig draagvlak onder ondernemers.

Utrecht - Cargohopper
In Utrecht is in 2009 door middel van subsidies het project ‘Cargohopper’ gestart door de bedrijven 
Hoek Transport en TransMission. Dit is een elektrisch aangedreven wagentje dat door de binnenstad 
van Utrecht reed om winkels te bevoorraden. Dit project is na een aantal jaren gestopt omdat het geen 

subsidies meer ontving, en bij gebrek aan klanten en te hoge kosten niet meer rendabel was. 
Utrecht - Elektrische bierboot
Sinds 2010 vaart er in Utrecht een elektrische bierboot die verschillende horecazaken in de binnenstad 
voorziet van drank. De boot is schoon, stil en efficiënt, het scheelt weer een aantal vrachtwagens 
die door de stad rijden. Hierdoor wordt er minder CO2 uitgestoten. Aanvulling vanuit interview met 
Walther Ploos van Amstel: deze boot zorgt niet voor minder vervoersstromen omdat deze vanuit één 
groothandel levert. 

Amsterdam – Bellamyplein
In 2018 is er onderzoek gedaan naar de horecadistributie op het Bellamyplein. Door middel van tellen, 
observeren en in gesprek te gaan met horecaondernemers is er in kaart gebracht wat de huidige situatie 
is. Ongeveer 40 procent van het voorbijrijdend vervoer is bestemd voor de 27 horecaondernemers op 
het plein. Per week worden 310 leveringen geleverd door 114 unieke leveranciers, dit gebeurt met name 
tussen 10:00 en 12:00 uur. De oorzaak van de hoeveelheid leveringen komt doordat ondernemers zelf 
hun leveranciers selecteren op basis van prijs-kwaliteit verhouding, daarnaast kunnen zij eisen stellen 
waar de leverancier aan wil voldoen.

Amsterdam – Rembrandtplein
Uit het interview met Walther Ploos van Amstel blijkt dat de ingestelde venstertijden op het 
Rembrandtplein een groot succes zijn op het verminderen van de vervoersbewegingen. ’s Middags zijn 
er namelijk geen bestelwagens meer toegestaan op het plein. Onder andere door middel van de BIZ is 
dit tot stand gekomen.

Amsterdam – Oude Pijp
In 2016 is er onderzoek gedaan door onder andere de HvA en gemeente Amsterdam naar bevoorrading 
van de ondernemers in de Oude Pijp, door het afnemen van een enquête bij ondernemers en in gesprek 
te gaan met leveranciers, afvalinzamelaars en logistiek dienstverleners. De resultaten laten zien dat 
ongeveer 80 procent van het vrachtverkeer een bestelbus betreft. Daarnaast is het gemiddelde aantal 
leveringen per week voor bedrijven 7,1, voor horeca 16,6 en voor winkels 7,8 keer per week. Gedurende 
de gehele werk week wordt er geleverd aan winkels. Met name in de ochtendspits is het druk maar ook 
de uren daarna blijven druk.
Aanvullingen vanuit het interview met Walther Ploos van Amstel: naar aanleiding van dit onderzoek zijn 
er geen stappen ondernomen in de Oude Pijp. Er kwam als resultaat ook uit dat er 50 vrachtwagens 
reden die 65% van de goederen leverden, dus dat is al een redelijk gebundelde bevoorrading.

Amsterdam  - Foodhallen
Momenteel vindt er een verkenning plaats door de Hogeschool van Amsterdam naar een duurzamere 
manier van bevoorrading van de Foodhallen in Oud-West. Uit het interview met Walter Ploos van Amstel 
blijkt dat er een verkenning is gedaan naar wie de leveranciers zijn en wat de bevoorradingstijden zijn. 
Ook is er samen met ondernemers gekeken naar wat men wil en wat het probleem is in het gebied. De 
volgende stap is samen met leveranciers komen tot oplossingen voor de problemen die spelen. Het 
vervolgonderzoek gaat in juli 2019 van start en gaat lopen tot het voorjaar van 2020.

Op het gebied van bevoorrading zijn er beduidend minder voorbeelden te vinden dan op het gebied van 
afvalinzameling. Ook zijn er geen voorbeelden gevonden waar een collectieve manier van bevoorrading 
in winkelstraten in werking is gezet. 
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BEVINDINGEN EXPERT 
INTERVIEWS
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     4 Bevindingen expert 
interviews
We hebben met experts op het gebied van afvalinzameling en bevoorrading verdiepende gesprekken 
gevoerd. De eerste was met Patricia Dorland, adviseur afval en projectleider koplopergroep in 
Amsterdam. De tweede was met Simon de Rijke, onderzoeker en docent van de HvA, gespecialiseerd op 
het gebied van collectieve afvalinzameling in Amsterdam. Daarnaast vond er een interview plaats met 
Martin Kelch, groenteman op de Ten Katestraat en beheerder van het Afvaleiland. Het laatste interview 
was met Walther Ploos van Amstel, docent stadslogistiek HvA. Doel van deze interviews was om inzicht 
te verkrijgen in de mogelijkheden op het gebied van collectieve afvalinzameling en bevoorrading, 
toegespitst op Oud-West, en aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan. De informatie uit de 
gesprekken is gebruikt als aanvulling op het deskresearch, om de resultaten van de enquête te toetsen 
en voor verdere inzichten in gebiedsgerichte mogelijkheden. Hieronder worden de inzichten per thema 
weergegeven.

HOE BEGIN JE?

DATA
Aan het begin van een traject is het belangrijk om in kaart te brengen hoe de situatie er op dat 
moment uitziet. Wat zijn de stromen, wie zijn de leveranciers, wie zijn de inzamelaars, en wat willen de 
ondernemers? Deze data kunnen ook worden ingezet om verschillende partners het belang te laten 
inzien van een aanpak van de huidige situatie, bijvoorbeeld als het gaat om stromen.

DOEL
Zowel Simon als Walther adviseren om de volgende vraag eerst goed te beantwoorden: “Wat is het 
probleem en voor wie?” Het is belangrijk om in het gebied goed voor ogen te hebben wat de belangen 
zijn en voor wie wat een probleem is. Wordt afval op straat bijvoorbeeld als het probleem ervaren, of 
ligt de focus op minder CO2 uitstoot, op laden en lossen, te veel voertuigen in de straat, beleving van 
voetgangers, aantrekkelijkheid van de straat? Of speelt er een ander probleem?

GEBIEDSAFBAKENING
Wat betreft afvalinzameling komen de meningen overeen: het is beter om met een kleine groep/ een 
klein gebied te beginnen en niet het gehele gebied als één project te behandelen. Het is goed om 
ergens te beginnen en zichtbaar resultaat te leveren, zodat het gebied als voorbeeldfunctie kan dienen 
voor de rest.

 “Als je kijkt naar winkelstraten dan zie je al dat het moeilijk is om iedereen  
 mee te krijgen. Ik zou daar niet naar streven. Dan raak je alleen gefrustreerd  
 en mensen zelf ook. Zorg dat je de belangrijkste bij elkaar hebt, en dat je  
 het met hun samen gaat doen, en zo een voorbeeld bent voor de rest” 
 – Simon Rijke

Kijken we specifiek naar het voorbeeld van het afvaleiland op de Ten Katemarkt, en de uitbreiding van 
het gebruik daarvan, dan zou het te betrekken gebied bestaan uit de direct omliggende straten. In dit 
geval De Hallen en de winkeliers van de Ten Katestraat.

Echter als we naar bevoorrading kijken geeft Walther aan dat het nu juist goed is om het gebied breder 
te trekken. Wil je in gesprek gaan met leveranciers, dan moet je met een groot aanbod komen. 

SECTOREN
Zowel Simon als Walther geven aan dat het het meest effectief zou zijn om betreft bevoorrading te 
focussen op de horecasector, omdat horecaondernemingen overlappende leveranciers hebben. 
Een horecaonderneming krijgt zo een 10 tot 20 leveringen per week aan de deur maar qua volume 
in de auto is er vaak volop ruimte om de bevoorrading gezamenlijk te doen. Dit geldt niet voor 
afvalinzameling.

WIE ZIJN DE BETROKKENEN EN WAT ZIJN HUN BELANGEN?

ONDERNEMERS
Het is belangrijk in het oog te houden dat ondernemers het druk hebben en niet extra willen betalen. 
Afval is een sluippost. Grote ketens zijn bereid om meer te betalen dan kleine ondernemers, waarbij het 
imago een rol speelt. Betreft bevoorrading willen ondernemers over het algemeen zelf kunnen beslissen 
wanneer zij hun voorraad ontvangen. 

INZAMELAARS
Volgens Simon zijn inzamelaars wat sceptisch en terughoudend om aan nieuwe initiatieven deel te 
nemen. Ze kunnen óf in één keer een grote ‘vangst’ maken met veel meer contracten, of nu juist veel 
contracten verliezen. Wat voornamelijk speelt is dat zij het moeilijk vinden om met groepen klanten te 
werken. Ze hebben liever tien losse contracten dan één met iedereen in de straat. Zo zie je bijvoorbeeld 
in de Plantagebuurt dat er een tussenpersoon is ingeschakeld zodat Renewi één contactpersoon 
heeft. Tot nu toe zie je dat vooral Suez en Renewi met alternatieve ideeën komen voor afvalinzameling. 
Inzamelaars passen zich aan aan de wetgeving. Als de gemeente niet als doel zou hebben om in 2025 
emissieloos te zijn, dan zouden zij hun voertuigen niet aanpassen.

LEVERANCIERS
Leveranciers denken zelf vaak al na over hoe ze zo efficiënt mogelijk kunnen vervoeren. Als 
professionals zijn ze op de hoogte van alle trends. 

 “Ze hebben hele efficiënte routes, we gaan er steeds maar vanuit dat ze  
 heel dom plannen maar ze hebben geweldig dure software die alles voor ze  
 doet”. – Walther Ploos van Amstel (over leveranciers)

Walther legt uit dat de bevoorrading van winkels al goed is georganiseerd, de meesten worden 
bevoorraad door DHL of PostNL. Deze partijen komen met 200 zendingen in één auto, waarbij zij al 
meerdere stops maken in een straat, dus dat is al gebundeld. Grote winkels, zoals een HEMA en AH, 
hebben een eigen volle bevoorradingsbus. In de horeca zijn Sligro en Hanos de grootste.

Het is wettelijk verboden voor partijen om voor elkaar vervoeren. Sligro mag bijvoorbeeld geen zending 
meenemen voor Hanos. Een andere reden om niet samen te werken is dat partijen niet willen dat hun 
klantgegevens gedeeld worden.

TUSSENPARTIJEN
Op het gebied van afvalinzameling is er bijvoorbeeld in de Plantagebuurt een projectleider als 
tussenpartij betrokken. Deze persoon fungeert als contactpersoon tussen de verschillende 
ondernemers en de afvalinzamelaar. Daarnaast bestaan er ook tussenpartijen voor ketens. Milgro 
is bijvoorbeeld een tussenpartij voor de Albert Heijn, en zorgt ervoor dat de afvalinzameling en 
verwerking zo efficiënt mogelijk gebeurt.

Kijkend naar bevoorrading bestaan er verschillende onafhankelijke transporteurs die leveren voor 
leveranciers. Dit zie je met name in de horeca. Voorbeelden die Walther geeft zijn: Bidfood, Tring Tring 
en Leen Menken. Bidfood doet bijvoorbeeld de leveringen voor Dorlas, en dat scheelt voor Dorlas 
omdat ze zelf het gebied dan niet in hoeven. Deze vraag komt vanuit de leverancier zelf omdat diegene 
het te duur vindt worden. 
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Afbeelding: afvaleiland op de Ten Katemarkt

GEMEENTE
De gemeente heeft als doel om in 2025 emissieloos te zijn, zij wil minder vervoersstromen in de stad, 
een betere afvalinzameling en (lokale) verwerking en een schonere straat.

OVERIGE BETROKKENEN
Patricia noemt een rol die eventueel weggelegd is voor de straatconciërge. Deze persoon kan zorgen 
voor sociale controle: bijvoorbeeld erop toezien dat het schoon blijft in de straat en dat ondernemers 
zich houden aan het aantal zakken dat mag worden gedeponeerd (reinigingsrecht).

HOE PAK JE HET AAN?

VISIE EN REGIE
Er is een kartrekker nodig die de regie in handen heeft en ervoor kan zorgen dat de afvalinzameling 
succesvol verloopt. Er moet een gezamenlijke visie zijn. Belangrijk is dat deze kartrekker voor langere 
tijd op zijn plek blijft zitten, zodat lange-termijn projecten afgerond kunnen worden en er continuïteit 
ontstaat. Het voorbeeld van het afvaleiland op de Ten Kate markt laat zien dat dit project goed loopt 
omdat het beheer in eigen handen is. De motivatie van degene die het beheert is dat de straat schoon 
blijft.

 “Dat zijn mensen die zich even inzetten, het geld binnenhalen en weer   
 vertrekken. Daarom willen we het in eigen belang houden.“ – Martin Kelch  
 (over de tijdelijke pilot ‘cirkeleiland’)

HANDHAVING
Door handhaving kan het afval op straat worden teruggedrongen, kan er op worden toegezien dat er 
geen misbruik wordt gemaakt van reinigingsrecht en dat de laad en los plekken niet in beslag worden 
genomen. Deze rol kan (o.a.) zijn weggelegd voor de straatconciërge.

ELEKTRISCH VERVOER
Er worden bij afvalinzameling veel oude wagens gebruikt die voor vervuiling zorgen. Door het 
instellingen van een zero emissie zone voor vrachtwagens en bestelbusjes dwingt de gemeente af dat 
men moet overgaan tot schoon vervoer. Elektrische wagen zullen pas worden ingezet wanneer de 
gemeente dat eist. Daarnaast kan er door bewustwording worden ingespeeld op het imago van de 
leveranciers.

BUNDELEN AFVALINZAMELING
De inzameling gebeurt nu niet efficiënt, er komen meerdere inzamelaars meerdere malen door de 
straat. Een voorbeeld dat Martin Kelch geeft: bij De Hallen staan er buiten tien bakken, terwijl het 
afvaleiland om de hoek zit. Voor beide plekken komt er een andere wagen van Milieu Service, dit zou 
gebundeld moeten kunnen worden.

COLLECTIEF CONTRACT
Simon heeft een stappenplan geschreven om te komen tot een collectieve manier van inzamelen. Hierin 
staan twee opties: collectief opzeggen en een nieuwe inzamelaar kiezen óf de grootste partij kiezen die 
al in het gebied actief is. Na het verenigen van de ondernemers ga je dan vanuit de BIZ onderhandelen 
met de inzamelaar. Belangrijk hierbij is hoe meer ondernemers mee doen, hoe sterker je staat in je 
onderhandelingspositie. Hierbij is het wel van belang rekening te houden met hoe lang de contracten 
nog lopen, sommige contracten worden voor 5 jaar afgesloten. Het lastige hierbij is dat het kiezen van 
één collectief contract waarschijnlijk gemiddeld goedkoper wordt maar niet op individueel niveau.

BIZ ALS PARTNER
Alle geïnterviewden zijn het erover eens: er is een mooie rol voor de BIZ weggelegd. Als BIZ heb je meer 
power omdat iedereen lid is. In Oud-West is daarnaast ook een overkoepelende stichting. Deze huidige 
samenwerkingen zijn een kans in het gebied.

IN GESPREK MET INZAMELAARS EN LEVERANCIERS
Je moet niet naar deze partijen toestappen met een oplossing, want dat schrikt af. Beter is het om 
naar hen toe te gaan en uit te leggen wat je wilt bereiken en met welke voorwaarden. Vraag hen hoe zij 
kunnen helpen jouw doelen te bereiken. De oplossing moet van deze partijen komen.

 “Als je te snel naar de oplossing stuurt dan schrik je alternatieven af, die  
 misschien nog wel beter zijn, en je schrikt inzamelaars af”. Wat beter is: “Dit  
 willen we bereiken, hoe kan jij ons helpen dat te bereiken?” 
 – Simon de Rijke

ZICHTBARE VERBETERING
Het is belangrijk een onderscheidend concept neer te zetten. Het creëren van een zichtbare 
verbetering waardoor iedereen wel mee moet doen.

 “Je moet met een kleine groep een interventie doen, die moet zichtbaar  
 zijn, dan gaan anderen zich aansluiten, en dan wordt het groter. Op een  
 gegeven moment zijn er nog 3 paria in de straat die niet mee doen. Of die  
 denken: nou ben ik de enige in dit rijtje voor wie die vuilniswagen nog komt,  
 dat kan niet” – Simon de Rijke

VENSTERTIJDEN 
Venstertijden vormen volgens Walther dé oplossing voor bevoorrading. De logistiek zal efficiënter 
verlopen als het tijdvak voor leveringen wordt verkleind. Wat het meeste effect oplevert, is als alle 
winkels (met name horeca) overgaan naar dezelfde levertijd, maar dit is lastig vanwege verschillende 
openingstijden van de ondernemingen. Vandaar dat venstertijden dit kunnen afdwingen. Ondernemers 
zullen wel creatief moeten worden als je ze een bepaalde tijdsperiode voor belevering geeft.
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 “De enige interventie die je kunt doen: zet de wijk op slot.” 
 – Walther Ploos van Amstel

WAAR MOET JE REKENING MEE HOUDEN?

VERSCHILLENDE AFVALCONTRACTEN
Simon geeft aan dat er veel verschillende contracten zijn die er allemaal anders uitzien wat betreft 
kosten en contractduren. Als men tot een collectief afvalcontract zou willen komen dan wordt het 
gemiddeld goedkoper maar niet op individueel niveau. Ook zitten sommige ondernemers 5 jaar vast aan 
een contract, dus zij kunnen niet op korte termijn overstappen.

KOSTENBESPARING IS NOODZAKELIJK
Zowel Simon als Walther geven aan dat kostenbesparing een van de belangrijkste voorwaarden is voor 
ondernemers om mee te doen met een alternatieve manier van inzamelen/ bevoorraden. 

COLLECTIEVE BEVOORRADING LIJKT GEEN STREVEN
Walther geeft aan dat collectieve bevoorrading van winkelstraten vooralsnog niet mogelijk is en vrijwel 
nergens in de wereld is gelukt. Bundelen wordt volgens hem altijd duurder: er is geen manier om de 
kosten gelijk te houden of omlaag te krijgen. 

HUB LIJKT NIET DE OPLOSSING
Volgens Walther moet de oplossing niet worden gevonden in het creëren van een HUB. Een HUB is 
volgens hem al iets wat al bestaat in de stad, in de vorm van een horeca groothandel. De zendingen naar 
winkelstraten toe komen vanuit de stad zelf. Daarnaast is volgens Walther het realiseren van een HUB 
erg prijzig, en werkt dit alleen als 100% van de ondernemers meedoen.
 
HERGEBRUIK AFVAL OP KORTE TERMIJN NIET GOEDKOPER
Martin geeft als voorbeeld de sinaasappelschillen die hij wil laten inzamelen. Het kost hem nu meer om 
dit gescheiden aan te bieden. Wel zegt hij dat hij gelooft dat het op den duur geld gaat opleveren. 

LUCHTKWALITEIT WORDT VERSCHILLEND BEÏNVLOEDT
Volgens Walther komt een slechte luchtkwaliteit niet door bestelbussen die bevoorraden, daarom geeft 
hij aan dat je de luchtkwaliteit niet verbeterd door minder bestelbussen in de straat te laten rijden. 
Volgens hem zijn de grootste luchtvervuilers de dieselwagens die voor de bouw worden gebruikt. 
Daarbij geeft hij aan dat 2% van de diesels in Amsterdam 20% van het roet veroorzaken. Andere 
luchtvervuilers die hij noemt zijn het opwaaiend stof van de weg, slijtage van fiets- en autobanden en 
slijtage van tramlijnen.

BEVINDINGEN ENQUÊTE
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     5 Bevindingen enquête
BESCHRIJVING EN ACHTERGROND DEELNEMERS
Aan de enquête hebben 92 ondernemers deelgenomen, waarvan er 77 de enquête volledig hebben 
ingevuld. De meeste reactie zijn gekomen uit de Kinkerstraat, De Clerqstraat en Overtoom Oost/ 
Stadhouderskade. De resultaten geven hierbij een beeld van de praktijk aangaande afvalinzameling 
en bevoorrading en de wensen van ondernemers. Gezien de omvang van het gebied en de scoop 
van dit onderzoek zal voor een gedetailleerd beeld per deelgebied diepgaander vervolgonderzoek 
nodig zijn. De uitkomsten van deze enquête kunnen daarbij als input dienen. Het grootste deel van de 
respondenten in dit onderzoek zijn ondernemers in de detailhandel (74%) gevolgd door horeca (13%) 
en dienstverlening (7%).

Figuur 1: Verdeling naar sectoren waarin de ondernemers werkzaam zijn

Figuur 2: aantal deelnemende ondernemers per straat

AFVALSTROMEN
Het aantal afvalstromen verschilt per ondernemer. Niet iedere ondernemer laat zijn/haar afval 
ophalen. Sommigen brengen het afval zelf weg of leveren het aan via de particuliere container. Een 
aantal ondernemers noemt een extra stroom te hebben zoals: ijzer, inkt en chemisch afval, welke zij 
zelf wegbrengen. Bij grotere retailers wordt het afval soms meegenomen door de eigen leveranciers. 
Van de ondervraagden geeft 71% aan dat papier en karton als afvalstroom wordt opgehaald. Bij 64% 
wordt ook het restafval opgehaald. Op afstand volgen hierbij plastic (22%), etensresten/keukenafval 
(16%) en glas (16%). 

Er is een redelijke spreiding van de ophaalmomenten van afval over de dagen in de week. Vrijdag laat 
een piek zien deze kan verklaard worden doordat relatief veel ondernemers aangeven dat op die dag 
hun papier opgehaald wordt. In het weekend wordt het afval beduidend minder vaak opgehaald.

Figuur 3: totale aantal afval ophaalmomenten bij deelnemende ondernemers per dag

Het ophalen van het afval concentreert zich voornamelijk in de ochtend. Personen die ‘onbekend’ 
(34%)  hebben ingevuld geven aan dat dit komt omdat er geen vaste tijden zijn, of de betreffende 
persoon daar niet van de hoogte is.  

Figuur 4: verspreiding van afvalinzameling per dagdeel
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AFVALINZAMELAARS
Kijken we naar wie de grootste afvalinzamelaar in het gebied is dan zien we dat dat men voor glas, 
papier, etensresten/ keukenafval en plastic met name aangeeft gebruik te maken van reinigingsrecht  
en/of dat het voor diegene onbekend is wie de afvalinzamelaar is. Van de 'onbekend' categorie geeft 
ongeveer de helft van de ondernemers aan dat zij zelf het afval wegbrengen. Betreft restafval is 
naast reinigingsrecht en onbekend evenvaak Suez als afvalinzamelaar genoemd.

Figuur 5: Totaal percentage afvalinzamelaars in het gebied per afvalstroom

BEVOORRADINGSSTROMEN
De spreiding van leveranciers is redelijk verdeeld over de week. De zondag wordt nog nauwelijks 
benut voor bevoorrading, en ook op de maandag en zaterdag ligt het aantal leveringen lager. 
Beperktere openingstijden van de betreffende zaken en leveranciers zal hier de voornaamste 
verklaring voor zijn. 

Figuur 6: Weekverdeling van het aantal ondernemers die een of meerdere keren per dag bevoorraad worden

DRAAGVLAK GEZAMENLIJKE AFVALINZAMELING
Op de vraag of er interesse is voor gezamenlijke afvalinzameling, in plaats van iedere ondernemer 
voor zich, antwoord de grootste groep met ‘ja’ (44%). Ondernemers geven hierbij aan dat het voor 
hen belangrijk is dat een dergelijke stap, naast milieuwinst, vooral ook resulteert in kostenbesparing. 
Kanttekening die ondernemers van ketens hierbij aandragen is dat beslissingen hierover via het 
hoofdkantoor lopen. 
Kijken we naar de resultaten van de straten waaruit de meeste reacties zijn binnengekomen zien we 
dat er met name in de Kinkerstraat draagvlak is voor gezamenlijke afvalinzameling, namelijk 64% (9 
ondernemers) geven aan hier interesse in te hebben. 

Ook in de Clercqstraat, 50% (6 ondernemers), en Overtoom/ Stadhouderskade, 47% (9 
ondernemers), geeft een relatief groot deel van respondenten aan belangstelling te hebben in 
gezamenlijke afvalinzameling. In de Eerste Constantijn Huygensstraat zien we dat de reacties 
terughoudender zijn. Van de respondenten geeft 54% (6 ondernemers) namelijk aan 'misschien' 
interesse te hebben en vooral eerst te willen zien wat de mogelijke voordelen zijn. 

“Als dat kostenbesparend en milieuvriendelijk is dan heb ik zeker interesse.” 
- ondernemer

figuur 7: draagvlak ondernemers wat betreft gezamenlijke afvalinzameling

DRAAGVLAK GEZAMENLIJKE BEVOORRADING
De vraag of ondernemers interesse hebben in gezamelijke initiatieven voor bevoorrading geeft 
een geheel ander resultaat dan het geval was bij afvalinzameling. Van de ondernemers geeft 65% 
aan hier geen interesse in te hebben. Slechts 17% heeft hier wel interesse in. Ketens die leveringen 
krijgen via het hoofdkantoor en distributiecentrum geven dit aan als belangrijke reden hier 
niets in te zien. Ook wordt aangeven dat dit op een aantal punten al plaats vind en dat sommige 
leveranciers aflever adressen combineren. Ook als we de uitslag vertalen naar de deelgebieden 
blijkt dat er geen gebieden zijn waar de uitslag een wezenlijk ander beeld laat zien.

“Is bijna niet te doen om gezamelijke bevoorrading te realiseren. Werk met 
kleine leveranciers waar verder niemand in de straat of wijk mee werkt.” 
- ondernemer

“Dat wordt al gedaan wij kopen op de centrale markt en de grossier rijdt 
meerdere klanten tegelijk” - ondernemer

figuur 8: draagvlak ondernemers wat betreft gezamenlijke bevoorrading



30Stad & Co  - 31Stad & Co  - 

BEVINDINGEN 
STAKEHOLDERSBIJEENKOMST
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     6 Bevindingen 
stakeholdersbijeenkomst
OPZET
Op 27 maart 2019 vond een stakeholdersbijeenkomst plaats. Deze bijeenkomst is uiteindelijk opgezet 
in de vorm van een informatiebijeenkomst, waarin de resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd 
en er ruimte was voor vragen en debat over de (voorlopige) uitkomsten. Er waren 23 belanghebbenden 
uitgenodigd, waaronder betrokkenen die vanuit de overheid (gemeente Amsterdam) bij het onderwerp 
betrokken zijn, en vertegenwoordigers vanuit het bestuur van Stichting Ondernemers Oud-West. 
Uiteindelijk waren er zeven deelnemers aanwezig bij de bijeenkomst. 

KENNISUITWISSELING
De aanwezigen gaven aan dat we moeten voorkomen dat het wiel telkens opnieuw uitgevonden 
moet worden en energie en geld onnodig ingezet worden. Kennisuitwisseling is noodzakelijk: lopende 
onderzoeken en projecten moeten aan elkaar verbonden worden.

Zo geeft Johan Valster, vice voorzitter Stichting Ondernemers Oud-West, als suggestie dat er 
bij Economische Zaken wellicht een digitaal platform gecreëerd kan worden met alle bestaande 
initiatieven en gegevens, welke als overzicht kan fungeren om te zien wat er al gebeurt in een straat/
buurt/gebied en wie daarbij betrokken is.

“Je moet verenigd zijn, er zijn al genoeg ideeën in het gebied.” - Johan Valster, vice-
voorzitter Stichting Ondernemers Oud-West

TOUWTREKKER EN BUDGET NODIG
Om een project te laten slagen is het belangrijk dat er iemand is die als regisseur optreedt. Een 
regisseur brengt partijen bij elkaar, enthousiasmeert hen en begeleidt het proces idealiter voor een 
langere periode. Dit is geen rol om er simpelweg ‘even naast te doen’ door de huidige BIZ-verenigingen 
en hun ondersteuning. Gepresenteerde voorbeelden uit andere gebieden lieten zien dat het succes 
van een (langdurige uitvoering van een) project staat of valt bij de aanwezigheid van een touwtrekker.

“Wie faciliteert het vervolg? De BIZ besturen hebben daar geen zelf geen tijd 
voor.” - Marianne Kieft, gebiedsmakelaar Oud-West

INZAMELEN EN VERWERKEN VAN EXTRA STROMEN
De aanwezigen noemden twee extra stromen voor verwerking van afval. Zo gaf Johan Valster aan dat 
vanuit De Hallen de wens bestaat om gezamenlijk plastic in te zamelen en aan te bieden. Een deel van 
de fietsparkeergarage biedt hier ruimte aan. Daarnaast gaf Jorien Röling, medewerker duurzaamheid 
Stadsdeel West, aan dat er een kans ligt in Oud-West voor het slimmer inzamelen en verwerken van 
GFT-afval. Het afvaleiland op de Ten Katemarkt, waar afval afkomstig van de marktkramen wordt 
gescheiden, is hiervan een goed voorbeeld. De beheerder van het eiland heeft ambities om in de 
toekomst nog meer afval gescheiden aan te bieden. Meer ondernemers uit Oud-West zouden hierop 
aan kunnen haken.

CONCLUSIE VAN DE BIJEENKOMST
De aanwezigen gaven aan dat zij de bijeenkomst als nuttig hebben ervaren en hebben behoefte aan 
een concreet vervolg hierop. Men vindt het daarom belangrijk dat hier tijd en budget voor vrijgemaakt 
wordt. Hierbij moet worden gekeken naar bestaande projecten, ervaringen en kennis die al aanwezig 
zijn in het gebied. Dit onderzoek kan, in combinatie met bestaande projecten, een basis zijn om snel 
en concreet aan de slag te gaan.

CONCLUSIE EN
AANBEVELINGEN



34Stad & Co  - 35Stad & Co  - 

     7 Conclusie en 
aanbevelingen 
CONCLUSIE

Draagvlak gezamenlijke afvalinzameling
Uit de enquête blijkt dat er draagvlak is onder ondernemers in Oud-West voor gezamenlijke 
afvalinzameling, mits het kostenbesparend is en men weinig moeite hoeft te doen voor een eventuele 
overstap naar een andere inzamelaar. Deze opvattingen worden bevestigd tijdens interviews met experts 
en betrokkenen, waarin wordt aangegeven dat de focus van de ondernemer ligt op het runnen van de 
eigen zaak. Ook zien we uit eerdere voorbeelden dat zodra een gesubsidieerde pilotperiode is afgelopen 
en de kosten hoger worden, er geen draagvlak meer is onder ondernemers. Dit laatste geldt voor zowel 
de voorbeelden van gezamenlijke afvalinzameling als de voorbeelden van gezamenlijke bevoorrading.

Draagvlak gezamenlijke bevoorrading
Uit het onderzoek blijkt dat er minder draagvlak is voor gezamenlijke bevoorrading. Ondernemers 
geven aan hier weinig in te zien. Zij zijn bang dat zij moeten inleveren op de kwaliteit en flexibiliteit van 
de leveringen. Tevens geven zij aan dat er verschillende (kleine) leveranciers in het gebied actief zijn en 
daarom geen mogelijkheid voor bundeling zien.

Specifieke gebiedskenmerken
Uit het vergelijken van bestaande projecten op het gebied van collectieve afvalinzameling en 
bevoorrading in andere (winkel)gebieden blijkt dat de situatie per gebied verschilt. Het al dan niet slagen 
van collectieve afvalinzameling en/of bevoorrading is afhankelijk van de kenmerken van het gebied en 
het type ondernemers dat er gevestigd is. Zo liggen de ondernemers en instellingen in de Plantagebuurt 
aan het water, waardoor afvalafvoer via het water mogelijk is. Op het Westergasterrein is er sprake 
van één overkoepelende verhuurder (Westergasfabriek BV), welke aan alle ondernemers panden 
met bijbehorende afvalcontracten verhuurd. Op deze manier is hier een gezamenlijk afvalcontract 
gerealiseerd.

Belang regie
Wat daarnaast uit het onderzoekt blijkt is het belang van de aanwezigheid van één touwtrekker, die 
voor langere tijd deze rol vervult. Het succes van een collectief/ duurzaam project staat of valt met een 
sterke regie.

Collectieve bevoorrading wellicht niet de oplossing
Er bestaat een minimaal aantal voorbeelden van succesvolle gezamenlijke bevoorrading van 
winkelstraten en -gebieden. Gezamenlijke bevoorrading van winkelstraten blijkt in de praktijk vrijwel 
onmogelijk vanwege de kostenverhoging voor ondernemers die hiermee gepaard gaat. Een duurzamere 
manier van bevoorraden kan wel bereikt worden door bijvoorbeeld de inzet van schonere/elektrische 
voertuigen.

Variatie in afvalcontracten
Tot slot blijkt dat onder de ondernemers in Oud-West veel variatie bestaat in de afgesloten 
afvalcontracten. Veel ondernemers maken gebruik van het reinigingsrecht. Voor hen is het niet 
voordeliger om over te stappen op een vast contract met een inzamelaar. De kans is groot dat zij 
daarom niet willen deelnemen aan een collectief contract. Ook brengen ondernemers veelal hun afval 
zelf weg of laten zij het ophalen door verschillende afvalinzamelaars. Als logisch gevolg van marktwerking 
beschikken ondernemers over het algemeen over meerdere afvalcontracten met verschillende kosten 
en looptijden. 

Indien er in het gebied wordt gestreefd naar één gezamenlijk contract zal het daarom een uitdaging 
zijn om te komen tot één contract dat voor alle ondernemers kostenbesparend is ten opzichte van het 
huidige contract. Daarnaast zijn sommige ondernemers gebonden aan een contract met een looptijd 
van vijf jaar. Zij kunnen dus niet zomaar overstappen op een andere inzamelaar.

AANBEVELINGEN

Voor een mogelijke realisatie van gezamenlijke/duurzame bedrijfsafvalinzameling en bevoorrading in 
(deelgebieden van) Oud-West, zijn de aanbevelingen als volgt:

• Start met een kleine groep betrokkenen - die allen dezelfde visie hebben – en realiseer
 zichtbare verandering in het gebied zodat andere ondernemers willen aansluiten.
• Focus op gezamenlijke afvalinzameling en het verduurzamen van afvalinzameling middels
 hergebruik in plaats van te focussen op gezamenlijke bevoorrading. Voor het laatste is
 (vooralsnog) te weinig draagvlak onder ondernemers.
• Indien betrokkenen willen starten met een duurzamere manier van bevoorrading zou de focus
 moeten liggen op het verduurzamen van de vervoersmiddelen van leveranciers/ transporteurs.
• In gesprek gaan met inzamelaars en leveranciers is een concrete vervolgstap. Maak hierbij
 kenbaar wat de wensen zijn in Oud-West en achterhaal welke ideeën inzamelaars en leveranciers
 al hebben op het gebied van duurzaamheid.
• Vervoersstromen voor afvalinzameling en bevoorrading vinden gedurende de gehele dag plaats.
 Als deze door de juiste venstertijden en een strenge handhaving worden beperkt tot
 bijvoorbeeld enkel de ochtend, dan zou dat een groot effect kunnen hebben op het verkeer
 in het gebied. Onderzoek als gemeente of het beleid omtrent venstertijden en de handhaving
 hierop aangescherpt kunnen worden.
• De buurtconciërge dient meer sociale controle uit te oefenen en ondersteuning te bieden aan
 handhavers.
• De Stichting Ondernemers Oud-West en BIZ-verenigingen in Oud-West hebben de ambitie om
 een vervolg te geven aan dit onderzoek, echter zijn zij geen uitvoerend orgaan. Ondersteun hen
 bij het aanstellen van een regisseur of coördinator. Deze taak vergt extra inzet voor een langere
 tijd en kan door huidige betrokkenen niet zomaar bij gedaan worden.
• Het Afvaleiland op de Ten Katemarkt is een voorbeeld van een goedlopende gezamenlijke
 afvalscheiding en -inzameling. Het Afvaleiland wordt nu alleen gebruikt door marktondernemers,
 maar zou mogelijkerwijs ook gebruikt kunnen worden door (onder andere) ondernemers uit De
 Hallen en de Ten Katestraat. Zo wordt het afval van De Hallen nu opgehaald door dezelfde
 inzamelaar als het afval van het Afvaleiland, maar wordt dit nog niet gebundeld. De regie van het
 afvaleiland is in handen van een beheerder die vanuit persoonlijk en maatschappelijk belang de
 straat schoon wil houden. Hij ziet kansen om het Afvaleiland uit te breiden en meer afvalstromen
 te scheidden. Ook heeft hij de wens om meer samen te werken met omliggende gebieden. 
 Start hier met een concrete aanpak om meer ondernemers te enthousiasmeren om aan te
   sluiten bij dit Afvaleiland, om meer afvalstromen te laten scheiden en om hergebruik te
 stimuleren/ belonen.
• Bundel de onderzoeken, kennis en ideeën die al aanwezig zijn in het gebied, om zo tot een
 concrete aanpak te komen voor het schoner, veiliger en aantrekkelijker maken van de
 winkelstraten van Oud-West.
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  Bijlage 2 Interview 
topiclijst
1. Introductie/ uitleg onderzoek

2. Achtergrond geïnterviewde en vragen afgestemd op de persoon

3. Collectieve afvalinzameling
 (vragen zowel in algemeenheid gesteld als gericht op Oud-West specifiek)

 Slagingskansen/ succesfactoren
  Welke factoren dienen aanwezig te zijn om collectief te kunnen inzamelen?
  Hoe kan een collectieve manier van inzamelen tot stand komen?
 Valkuilen
  Wat zijn factoren die collectieve inzameling kunnen bemoeilijken/ onmogelijk maken?
 Draagvlak betrokkenen
  Hoe zorg je ervoor dat ondernemers meedoen?
  Hoe zorg je ervoor dat inzamelaars meedoen?
 Kosten
  Hoe zorg je ervoor dat inzameling goedkoper wordt door het collectief?
 Implementatie 
  Hoe voer je een collectieve manier van inzamelen uit?

4. Collectieve bevoorrading
 (vragen zowel in algemeenheid gesteld als gericht op Oud-West specifiek)

 Slagingskansen/ succesfactoren
  Welke factoren dienen aanwezig te zijn om collectief te kunnen bevoorraden?
  Hoe kan een collectieve manier van bevoorraden tot stand komen?
 Valkuilen
  Wat zijn factoren die collectieve bevoorrading kunnen bemoeilijken/ onmogelijk 
  maken?
 Draagvlak betrokkenen
  Hoe zorg je ervoor dat ondernemers meedoen?
  Hoe zorg je ervoor dat leveranciers meedoen?
 Kosten
  Hoe zorg je ervoor dat bevoorrading goedkoper wordt door het collectief?
 Implementatie 
  Hoe voer je een collectieve manier van bevoorraden uit?
  Is een HUB een oplossing voor collectieve bevoorrading (in Oud-West)?

5. Voorbeelden van onderzoek naar en/of uitvoering van alternatieve afvalinzameling en/of
 bevoorrading in Amsterdam en daarbuiten.

6. Afsluiting 

 Relevante bronnen
 Andere experts

Genodigden

Anita Numan -  Cluster Ruimte en Economie Strategie, Programmateam Afval 
Mario Weij - Stadswerken
Marcel Bagmeijer - Handhaver van Programmateam Afval
Ruben Thal - Stadswerken, buurtconciërge
Marcel Eltenberg - Stadswerken, regisseur schoon (stuurt buurtconciërges aan)
Tanja Danicic - Stadswerken, Medewerker kwaliteit schoon
Rene Besten - Politie teamchef
Maurice Jorissen - Coördinator Handhaving
Patricia Dorland - Afval adviseur gemeente Amsterdam en projectleider Koplopersgroep
Hennie Loos - adviseur Economie, gemeente Amsterdam
Remco Coerman - Marktmakelaar Ten Katemarkt
Jorien Röling - Medewerkster Duurzaam West Gebiedspool
Erwin Gorter - Ruimte en Duurzaamheid
Jan Disseldorp - Ondernemer, Voorzitter BIZ De Clercqstraat en 
      voorzitter Stichting Ondernemers Oud-West
Johan Valster - Directeur De Hallen, voorzitter Kinkerstraat
Jasper Bax – Ondernemer, Voorzitter BIZ Ten Katestraat
Jennifer van Amerongen – Ondernemer, voorzitter BIZ Kinkerstraat Oost
Marianne Kieft – Gebiedsmakelaar Kinkerstraat, Ten Kate, Hallengebied
Gebiedsmakelaars Oud-West (via opdrachtgever)
Stadsdeelcommissie leden (via opdrachtgever)

Uitnodiging

  Bijlage 3 Genodigden 
stakeholders-bijeenkomst
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  Bijlage 4 vragenlijsten
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