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Incidenten in 2016

PersoneelTaken RMN 2016
Basistaken

 Inzameling huishoudelijk afval
 Beheer recyclingstations
 Straatreiniging (o.a. vegen, verwijderen zwerfafval,  

onkruidbestrijding en legen van prullenbakken)
 Kolkenreiniging
 Gladheidbestrijding
 Ongediertebestrijding
 Beleidsadvisering en voorlichting

Additionele taken
 Groenbeheer (o.a. schoffelen, maaien en snoeien)
 Onderhoud groen op sportcomplexen
 Onderhoud groen op begraafplaatsen
 Klein civieltechnisch (onderhoud, beheer straat

meubilair, herstel bestrating)
 Overige werkzaamheden (o.a. graffiti en  

kauwgom verwijderen)
 Inzet op basis van oproep (geen planning)

Verzuimpercentage 2016

aantal formatieplaatsen: 
(ingevuld door 177 personen)

2016: 5,01% 2015: 5,02%

170 fte

Papier
Totaal 13.777 ton
opgehaald

Totaal 42.218 ton 
CO2-uitstoot 
bespaard

Overig niet 
herbruikbaar
Totaal 326 ton

Glas
Totaal 5.272 ton

Totaal 2.332 ton 
CO2-uitstoot 
bespaard

PMD
Totaal 2.390 ton

Totaal 18.911 ton 
CO2-uitstoot 
bespaard

GFT
Totaal 21.861 ton

Totaal 2.276 ton 
CO2-uitstoot 
bespaard

Restafval
Totaal 48.850 ton

Nog te scheiden 
grondstoffen in 
restafval: 
28.332 ton

Overig recycling
Totaal 34.714 ton

Inzameling per inwoner

 2016 2015
papier 57 kg 56 kg
GFT 90 kg 87 kg
PMD 10 kg 7 kg
restafval 201 kg 208 kg
glas 22 kg 22 kg

Recycle percentage 61% (2015: 59%)

16
13

1

ongevallen

milieu-incidenten (waarvan  
2 illegale dumpingen in 
verzamelcontainer)

bedreiging
personeel

Totaal  
127.190 ton

www.rmn.nl

In deze beknopte uitgave presenteren wij u het afgelopen jaar.  
In één oogopslag ziet u de grondstofrecycling resultaten, het 
 taakveld én de hoogtepunten uit 2016. Voor een uitgebreid, 
 financieel,  jaarverslag met de titel ‘Beheer(st)’ verwijzen wij u  
naar de digitale uitgave op onze website www.rmn.nl.

Zeist
62.258 inwoners

28.142 huishoudens

540 kilo
per inwoner

Nieuwegein
61.749 inwoners

28.064 huishoudens

472 kilo
per inwoner

Soest
45.487 inwoners

19.996 huishoudens

559 kilo
per inwoner

IJsselstein
34.101 inwoners

14.132 huishoudens

480 kilo per 
inwoner

Baarn
24.521 inwoners

11.001 huishoudens

567 kilo
per inwoner

Bunnik
14.773 inwoners

6.325 huishoudens
593 kilo 

per
inwoner
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Jaaroverzicht RMN 2016
RMN start met inzameling PMD in de 
gemeenten Baarn, Bunnik, Soest, Zeist en 
IJsselstein.

Wethouder Jan Baerends van de gemeente 
Baarn werpt als eerste een PMD-zak in de 
vuilniswagen.

RMN houdt een officiële opening voor het 
vernieuwde recyclingstation De Schans in Soest.

Wethouder Marcel Adriani van de gemeente Soest 
feliciteert E. de Rooij uit Soest die het winnende 
kunstwerk maakte voor het vernieuwde recy-
clingstation.

Samen met Eemfors (Amfors groep) ruimt RMN 
6 weken lang afgevallen bladeren op in de 
gemeente Soest.

Na afloop van de actie komt de ploeg nog een 
keer bijelkaar om de bladruimactie gezamenlijk af 
te sluiten.

In Soest worden zonnepanelen voor energie
voorziening van het recyclingstation en de 
werkplaats in gebruik genomen.

Wethouder Marcel Adriani van de gemeente Soest 
stelt de zonnepanelen in werking.

De medewerkers openbare ruimte van de 
gemeente IJsselstein treden per 1 juni in dienst 
van RMN. 

RMN is een groot aantal collega’s rijker met de 
overname van de BOR-medewerkers.

In IJsselstein overstap naar milieuvriendelijke 
onkruidbestrijding met heet water in plaats van 
chemische bestrijding.

IJsselkade onkruidvrij dankzij onkruidbestrijding 
met heet water.

De BIGA groep en RMN ruimen 1 dag per 
week gezamenlijk zwerfvuil op bij hotspots 
in de gemeente Zeist. 

Zwerfvuil opruimen in Zeist samen met de 
BIGA groep. 

Start onderhoud door schapen in IJsselstein.

De schaapsherder aan het werk.

RMN participeert in het project Plein Portiers 
om pleinen in IJsselstein schoner te maken 
en kinderen bewuster te maken van hun 
leefomgeving.

De jonge pleinportiers luisteren aandachtig 
naar de uitleg van een RMN-medewerker.

Alle papierkratten in gemeente Baarn 
vervangen door minicontainers.

De invoering van de papiercontainer betekent 
een verlaging van de inzamelfrequentie van 
papier van wekelijks naar 1 x per 4 weken.

De medewerkers openbare ruimte uit Bunnik 
krijgen een opleiding beeldgericht werken.  

De medewerkers openbare ruimte tijdens het 
praktijkonderdeel van de opleiding.

Renovatie 2 begraafplaatsen IJsselstein: 
verhoging beeldniveau van C naar A+ ruimen 
circa 600 graven; start 365 dagen/jaar 
gastheerschap.

Begraafplaats de Hoge Akker in IJsselstein ziet 
er dankzij de renovatie verzorgd uit. 

RMN start met apart inzamelen EPS  
(piepschuim) op alle recyclingstations. 

RMN heeft 19.000 kg van de grondstof EPS 
ingezameld

In Soest en IJsselstein gaan proeven van start 
met de inzameling van PMD met minicontainers. 

In wijken waar PMD met minicontainers wordt 
ingezameld is de opbrengst van PMD hoger.

RMN is tijdens de duurzaamheidsmarkt in 
Soest aanwezig met een informatiestand.

Bezoekers van de informatiemarkt kunnen 
rekenen op uitgebreide informatie en gerichte 
adviezen.

In Soest vervangen van de ondergrondse 
verzamelcontainers voor PMD door persende 
ondergrondse containers.

De persende containers hoeven per week vijf 
keer minder vaak geleegd te worden.

In gebruik name PMDcontainers bij flats in 
Soest.

Dankzij deze PMD-containers kunnen 
flatbewoners gemakkelijk PMD scheiden

Aanleg kruidenberm voor educatieve 
doeleinden in de gemeente IJsselstein 
(onderdeel van lesprogramma voor  
basisscholen via Buitenwijs).

De kruidenberm tijdens de opening door 
wethouder Vincent van den Berg van de 
gemeente IJsselstein en de leerlingenraad van 
basisschool de Torenuil. Foto: Elly Wargerink

RMN besluit meerdere voertuigen te 
voorzien van boordcomputers na op kleine 
schaal ervaring te hebben op gedaan. 

Een medewerker van RMN demonstreert de 
werking van de boordcomputer.

Invoering containerregistratie in de 
gemeente Baarn.

Alle minicontainers in Baarn zijn inmiddels 
voorzien van een registratiesticker.

Medewerkers van RMN krijgen de mogelijk
heid aangeboden om een MBOopleiding te 
volgen. 

RMN-medewerkers tijdens een opleidingsdag.

Snoei grootste fruitbomencollectie van 
Europa.

Deskundig worden de fruitbomen gesnoeid 
zodat ze optimaal vrucht dragen

RMN start op het hoofdkantoor met het 
scheiden van grondstoffen als onderdeel van 
voor dit jaar geformuleerde milieudoelstel
lingen. 

Met deze grondstoffenbakken worden per  
14 dagen circa 3 minicontainers PMD en 1 
minicontainer GFT uit het restafval gespaard.

RMN organiseert een open dag bij recy
clingstation De Schans in Soest voor 
inwoners van de noordelijk gelegen  
RMNgemeenten.

Een ritje met de veegmachine tijdens de open 
dag voor inwoners van RMN-gemeenten.

Vernieuwing

Investeren in personeelSamenwerken

Efficiency Duurzaam

Kwaliteit

Verbreding EducatieGrondstoffen

RMN start een onderzoek naar het wagen
parkbeheer en werkplaats, met oog op de 
verdere groei van de organisatie.

De werkplaats van RMN maakt deel uit van 
het onderzoek wagenparkbeheer en onder-
houd wagenpark.
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