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Benchmark 2014 afgifte elektrische apparaten (e-waste) 

Geachte leden van de Gemeenteraad, 

Uw gemeente wil op een verantwoorde manier met zijn afval omgaan en tegelijk worden 
ontzorgd. Daarom heeft u met Wecycle een samenwerkingsovereenkomst afgesloten 
voor inzameling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-
waste). 

Uw inwoners en het gemeentebestuur zijn via Wecycle verzekerd van optimale recycling 
van alle e-waste: grondstoffen worden maximaal hergebruikt, schadelijke stoffen veilig 
verwijderd, illegale export voorkomen en C02-uitstoot vermeden. Via deze brief brengen 
wij u op de hoogte van enkele belangrijke resultaten. 

Wecycle Recycle Certificaat 
Bij deze brief ontvangt u het Wecycle Recycle Certificaat 2014 voor uw gemeente. Hierop 
ziet u hoeveel e-waste uw gemeente heeft afgegeven aan Wecycle, welk recycleresultaat 
dit heeft opgeleverd en hoeveel C02-uitstoot is vermeden. 

Benchmark 
Wecycle heeft voor het vijfde jaar op rij een benchmark uitgevoerd naar de afgifte door 
gemeenten van e-waste via de gemeentelijke milieustraten. Dit levert voor 2014 voor uw 
gemeente het volgende resultaat op: 

Gemiddeld aantal ingezamelde kilo's per 4,7 
inwoner van uw gemeente : 
Gemiddeld aantal ingezamelde kilo's per 4,6 
inwoner bij gemeenten in een vergelijkbare 
stedelijkheidsklasse: 
Gemiddeld aantal kilo's per inwoner 4,6 
ingezameld bij Wecycle- gemeenten: 

Wecycle 
Baron de Coubertinlaan 7 
2719 EN Zoetermeer 

T {079)7600 610 
E info@wecycle.nl 
W wecycle.nl 

BTW-nr. NL8085.42.928.B.01 
KvK 27184640 

Wecycle is een handelsnaam van de stichting Nederlandse Verwijdering Metalektro Producten (Stichting NVMP) 



De volledige Benchmark 2014 staat op wecycle.nl/benchmark. 

Inzamelresultaat verbeteren 
Wecycle helpt u graag bij het verder verbeteren van de inzameling van e-waste. Om de 
inzameling via de milieustraat te stimuleren, kunt u gratis gebruik maken van 
communicatiemateriaal en beleids- en uitvoeringsadvies. 

Dit najaar start een campagne om uw inwoners te informeren en te stimuleren e-waste 
in te leveren op de milieustraat. Zie de folder in de bijlage voor nadere informatie. 

Contact 
Wilt u in gesprek met Wecycle, bijvoorbeeld over het Recycle Certificaat of wilt u 
informatie over hoe u meer e-waste kunt inzamelen, neem dan contact op met onze 
Adviseur Eric van der Schans via e-mail: eric.vanderschans@wecycle.nl of 
telefoonnummer (079) 7600 671. 

Met vriendelijke groet, 

drs. J.D. Vlak 
algemeen directeur 



DOORLOPENDE PROMOTIE VAN UW MILIEUSTRAAT 
MET INZAMELWEDSTRIJD 

Promoot uw milieustraat, stimuleer de 
inzameling van afgedankte (kleine) 
elektrische apparaten en energiezuinige 
lampen (e-waste) en maak kans op 
een sponsorcheque van € 1.000,- voor 
een lokaal goed doel! 

Zo werkt het 
Uw inwoners scoren punten als zij op de milieustraat 
e-waste inleveren. Als zij op de milieustraat zijn, wordt dat 
herkend via GPS. Via hun smartphone kunnen de inwoners 
de punten verdienen. Ook Wecycle ziet hoeveel punten 

elke gemeente heeft verzameld. De gemeenten met de 
meeste punten per inwoner winnen een sponsorcheque 
ter waarde van € 1.000,- voor een lokaal goed doel 
naar keuze. Uw inwoners maken zelf ook kans op een 
persoonlijke prijs. 

OPROEP: eef uw keuze voor een lokaal 
.m. door via uw Wecycle-

unt voor elke wedstrijdperiode 
een lokaal goed doel opgeven. 
Let op! Voor de eerste wedstrijdperiode kan 
dit tot uiterlijk 18 september 2015. 
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Punten 
• Op alle milieustraten van Wecycle-gemeenten zijn 

tijdens een bezoek aan de milieustraat punten te 
verdienen. Dit werkt via GPS. De gemeente en de 
milieustraat hoeven hier zelf niets voor te doen! 

• De punten worden direct bijgeschreven bij uw 
gemeente op de actiesite. 

• De inwoner zelf maakt kans op een prijs. 

Prijzen 
• Wecycle stelt 50 sponsorcheques ter waarde van 

€ 1.000,- ter beschikking voor een lokaal goed doel 
naar keuze. Per wedstrijdperiode ontvangen de 
25 gemeenten met de meeste punten per inwoner, 
een sponsorcheque. 

• Inwoners kunnen voor hun gemeente (en goede doel) 
extra punten verdienen als ze meedoen aan een 
tevredenheidonderzoek over de milieustraat. 

HOE KUNT U HIER ALS GEMEENTE OPTIMAAL 
AAN MEEDOEN? 
• Bepaal zelf een lokaal goed doel en geef dit door aan 

Wecycle. (Het goede doel kan per wedstrijdperiode 
verschillen). 
Geen lokaal goed doel? Dan is de sponsorcheque voor: 
Periode 1 De lokale Oranjevereniging 
Periode 2 De lokale intocht van Sinterklaas 

• Promoot uw milieustraat en de inzamelwedstrijd met 
de gratis communicatiekit. 

• Promotie door gekozen goede doel met eigen gratis 
communicatiekit. 

• Haak in op de Dag van de Duurzaamheid op 
10 oktober met een kick-off. 

WECYCLE COMMUNICEERT UW GEKOZEN 
GOEDE DOEL OP DE ACTIEPAGINA. 

Looptijd 
• Er zijn twee wedstrijdperiodes: 5 oktober t/m 

31 december 2015 en 1 januari t/m 30 april 2016. 
• Na afloop van de 1 e wedstrijdperiode staat de 

teller weer op nul. 
• Uw gemeente maakt twee keer kans op een 

sponsorcheque. 

Media 
Wecycle promoot de inzamelwedstrijd via lokale 
media, online en social media. 

Campagnekalender 
Week 3 

Week 1 

Communicatiekits gereed 

Start periode 1 
5 oktober t/m 31 december 2015 

Start periode 2 
1 januari t/m 30 april 2016 
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Wecycle Recycle Certificaat 2014 
Uw gemeente werkt samen met Weeyele. Daarmee is uw gemeente er zeker van dat afgedankte elektrische apparaten 

op een verantwoorde manier worden ingezameld en optimaal gerecycled. Dit Wecycle Recycle Certificaat is een over

zicht van de afgegeven hoeveelheid, met welk percentage dit is gerecycled en de vermeden COVuitstoot. 

Gemeente: Periode: 
Albrandswaard 1 januari - 31 december 

Hoeveelheid apparaten Materiaalhergebruik 

117.700 kilo 82% 

^ 

Wecycle rapporteert de resultaten van inzameling en hergebruik aan het Nationaal (W)EEE Register. 

Terugdringing broeikaseffect 
Door optimale recycling van elektrische apparaten én de vernietiging van cfk's uit koel- en vriesapparaten, wordt de 

uitstoot van CO2 vermeden. Dit draagt bij aan de terugdringing van het broeikaseffect. Uw gemeente heeft hieraan de 

onderstaande bijdrage geleverd. 

Vermeden C02-equivalenten 
door recycling 159.000 kilo 
door vernietiging van cfk's 318.700 kilo 
Totaal 477.700 kilo 

Overzicht resultaat recycling apparaten 

Q materiaalhergebruik 82°/o 

H teruggewonnen energie 16°/o 

0 verbrand 1% 

O gestort 1°/o 

Uitsplitsing materiaalhergebruik 

£ metalen 

• glas 

£ plastics 

61% 

17% 

19% 
overige grondstoffen 3% 

A/M/vA 
Jan Vlak 
Algemeen directeur 

Percentages zijn gemiddelden over alle gemeenten die samenwerken met Wecycle, 

April 2015 

Wecycle 


