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C-184
Green Deal Beter Afvalbeheer Caribisch Nederland

Betrokken partijen
 - Saba
 - ARN
 - Afvalfonds Verpakkingen
 - RecyBEM 
 - Stibat
 - Vlakglas Recycling Nederland
 - Wecycle
 - Omrin
 - Rijksoverheid

Beschrijving initiatief
Saba tekende als eerste Caribische eiland de Green Deal Beter Afvalbeheer Caribisch Nederland. De Green 
Deal richt zich onder andere op het beter beheren en verwerken van een aantal afvalstromen: autowrakken, 
verpakkingen, autobanden, batterijen, vlakglas, elektrische apparaten en spaarlampen. 

Sinds 10 oktober 2010 is Saba als een afzonderlijk openbaar lichaam deel van Nederland. Het afvalbeheer 
op het eiland had tot voor kort nadelige gevolgen voor de volksgezondheid en het lokale milieu. Door de 
geïsoleerde ligging is afvoeren van afval lastig. Het afval kwam terecht op de stortplaats of in een container 
met een open verbranding. Sinds 2013 werken de Rijksoverheid en Saba samen om het afvalbeheer te 
verbeteren. 

Huishoudens op Saba kregen in 2015 twee containers, vanuit een samenwerking met het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu. Eén voor natte en niet herbruikbare afvalstromen zoals gft, luiers en hygiënische 
doekjes. Deze natte stroom wordt nu verbrand in een verbrandingsinstallatie. De tweede container is voor 
‘droog’ afval. Bijvoorbeeld papier, plastic en elektrische apparaten. Het droge afval wordt gesorteerd op 
sorteerlijnen in de nieuwe milieustraat. Het gesorteerde afval wordt per soort klaargezet voor afvoer. Door 
deze verbetering in het afvalbeheer gaat er geen afval meer de afvalstort op.

Verschillende Nederlandse partijen ondersteunen Saba bij de ingezette verbetering van het afvalbeheer. Zij 
stellen kennis en materialen beschikbaar om de kwantiteit en kwaliteit van monostromen te verbeteren. 
Daarnaast willen partijen onderzoek doen naar de herkomst van de monostromen en de mogelijkheden tot 
efficiënte transportmethoden. 

Resultaat
Partijen willen:
 - het afvalbeheer op Saba verbeteren;
 - een kennisplatform ten behoeve van het eilandbestuur vormen.
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Inzet en acties partijen
Saba:
 - stelt gedurende de looptijd van deze Green Deal een medewerker beschikbaar die als aanspreekpunt 

fungeert voor de acties uit de Green Deal;
 - draagt bij aan de verbetering van het afvalbeheer;
 - stelt een communicatieplan op; en
 - rapporteert huis-aan-huis over ingezamelde afval- en monostromen en over de afval- en  

monostromen die op de milieustraten gesorteerd of verbrand worden.

ARN:
 - is beschikbaar voor vragen van Saba over het afvalbeheer van autowrakken;
 - levert kosteloos aan Saba één depollutie-apparaat;
 - bespreekt de technische specificaties van de te leveren machine en de leveringsvoorwaarden met  

de contactpersonen van Saba;
 - geeft uitleg over het gebruik van de machine aan medewerkers van de milieustraat.

Afvalfonds Verpakkingen:
 - is beschikbaar voor vragen van Saba over het afvalbeheer van verpakkingen;
 - werkt mee aan het in kaart brengen van de hoeveelheid verpakkingsafval;
 - levert  kosteloos digitaal educatie- en communicatiemateriaal over het inzamelen, verwerken  

en recyclen van verpakkingen van glas, papier/karton kunststof, metaal en hout;
 - bemiddelt tussen haar achterban en Saba om kosteloos een shredderapparaat voor high-density 

polyethylene (HDPE) aan Saba te leveren.

RecyBEM:
 - is beschikbaar voor vragen van Saba over het afvalbeheer van autobanden;
 - stelt kosteloos een expert beschikbaar die in kaart brengt of, waar en hoeveel banden van 

personenvoertuigen in de natuur liggen;
 - coördineert een opruimactie om de banden uit de openbare ruimte liggen te verwijderen;
 - adviseert over een structurele afvoer van de banden ;
 - levert kosteloos één ontvelger aan Saba, bespreekt de (technische) specificaties van de machine  

en geeft uitleg over het gebruik van de machine.

Stibat:
 - is beschikbaar voor vragen van Saba over het afvalbeheer van batterijen;
 - werkt mee aan het in kaart brengen van de hoeveelheid batterijen;
 - levert kosteloos Stibat-inzamelboxen en vaten voor de inzameling en het transport van de ingezamelde 

batterijen naar Nederland;
 - neemt de batterijen in eigendom over zodra de batterijen in Nederland zijn aangekomen; 
 - sorteert de batterijen;
 - levert kosteloos educatie- en communicatiemateriaal (digitale aanlevering) over het veilig en 

verantwoord inzamelen van batterijen.
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Vlakglas Recycling Nederland:
 - is beschikbaar voor vragen van Saba over het afvalbeheer van vlakglas;
 - werkt mee aan het in kaart brengen van de hoeveelheid vlakglas dat voor recycling vrijkomt;
 - levert een 2m3 container die op de milieustraat geplaatst wordt voor het inzamelen van vlakglas;
 - levert communicatiemateriaal (digitale aanlevering) en nieuwsbrieven (digitale aanlevering) 

over de acceptatievoorwaarden van het vlakglas en informatie over het nut en de noodzaak van 
vlakglasrecycling;

 - geeft een training aan de beheerder van de milieustraat.

Wecycle:
 - is beschikbaar voor vragen van Saba over het afvalbeheer van elektrische apparaten en spaarlampen;
 - werkt mee aan het in kaart brengen van de hoeveelheid elektrische apparaten en spaarlampen die  

in potentie voor recycling vrijkomen;
 - levert kosteloos educatie- en communicatiemateriaal (digitale aanlevering) over het veilig en 

verantwoord inzamelen van elektrische apparaten en spaarlampen.

Omrin:
 - stelt een medewerker beschikbaar die functioneert als het eerste aanspreekpunt en als regisseur  

van de Green Deal;
 - is beschikbaar voor vragen over het afvalbeheer.  

Inzet en acties Rijksoverheid
 - De Rijksoverheid stelt een medewerker beschikbaar als contactpersoon.
 - De Rijksoverheid verkent welke afzet- en transportmogelijkheden er voor monostromen zijn.
 - De Rijksoverheid zorgt voor communicatie over de Green Deal naar de landelijke en eilandelijke media 

in overleg met het eilandbestuur en organisaties uit de milieubranche.
 - De Rijksoverheid zorgt voor het leggen van verbindingen tussen eventuele toekomstige Green Deals 

die met en voor Saba worden gesloten.


