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Onderwerp:  

Raadsinformatiebrief inzake implementatie van het Grondstoffenbeleidsplan 2019 – 2022 en de financiële 
ontwikkelingen bij het verwerken van afval. 

Kennisnemen van: 

A. de actuele voortgang van de implementatie van het Grondstoffenbeleidsplan Oudewater 2019 - 
2022   

B. de financiële ontwikkelingen bij het verwerken van afval. 

Inleiding: 

Op 13 december 2018, heeft uw raad ingestemd met het ‘Grondstoffenbeleidsplan gemeente Oudewater 
2019-2022’. De afgelopen periode is hard gewerkt aan de implementatie ervan. In mei ontving uw raad de 
eerste Raadsinformatiebrief over de voortgang. Aan de vooravond van de nieuwe manier van inzamelen, 
infomeren we uw raad over het volgende: 
 

A. A.      de stand van zaken van de implementatie van het Grondstoffenbeleidsplan Oudewater 2019 - 2022   
B.      de financiële ontwikkelingen bij het verwerken van afval. 
 
A. Implementatie Grondstoffenbeleidsplan 
Vanaf 1 januari 2020 wordt geregistreerd hoe vaak bewoners de minicontainer (kliko) voor restafval aan de 
weg zetten of gebruik maken van de verzamelcontainer. Bewoners die minder vaak restafval aanbieden 
kunnen een deel van de afvalstoffenheffing terugkrijgen. Op deze manier willen we bewoners op een 
positieve manier stimuleren minder restafval aan te bieden. De eventuele teruggave wordt in mindering 
gebracht op de aanslag van 2021. 
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Inzamelmiddelen 
Om de teruggave mogelijk te maken is de afgelopen periode veel gedaan. De minicontainers voor restafval 
en GFT (Groente-, Fruit- en Tuinafval) zijn vervangen voor een nieuw exemplaar met identificatiechip. Ook 
zijn de verzamelcontainers voor restafval vervangen en voorzien van een paslezer. Alle bewoners hebben 
een afvalpas ontvangen, die toegang geeft tot de ondergrondse container en/ of milieustraat. Op de 
milieustraat is een toegangssysteem geïnstalleerd waarmee de ‘strippenkaart’ overbodig wordt. Tot slot zijn 
bij de (ondergrondse) containers voor restafval, verzamelcontainers voor GFT geplaatst. Zo wordt het ook 
voor bewoners van hoogbouw en/of binnenstad nóg makkelijker GFT-afval gescheiden aan te bieden. 
 
Binnenstad 
Om de kades en bruggen in en om de oude binnenstad te sparen wordt het (zwaar)verkeer daar 
teruggedrongen. Nu gaat de inzameldienst voor een klein aantal minicontainers nog het centrum door, in het 
nieuwe jaar gaan alle bewoners van dat gebied gebruik maken van de verzamelcontainers voor restafval en 
GFT. Voor bewoners met een grote tuin en veel snoeiafval is een maatoplossing gezocht. Huishoudens aan 
de rand van de binnenstad (o.a. Leeuweringerstraat, Kloosterstraat en Wijngaardstraat) hebben kunnen 
kiezen of ze gebruik willen maken van een verzamelcontainer of een minicontainers. De minicontainers 
moeten dan wel worden aangeboden in een gebied waar de inzamelvoertuigen nog kunnen komen. 
 

Processen 
Ook achter de schermen is veel gedaan. De verschillende systemen (leesapparatuur op de voertuigen, 
paslezers, backoffice bij de inzamelaar, belastingen etc.) zijn aan elkaar gekoppeld om een veilige en 
betrouwbare registratie te garanderen. 
 
B. De financiële ontwikkelingen bij het verwerken van afval. 
 
De laatste tijd stijgen de kosten voor het verwerken van afval en dalen de inkomsten/vergoedingen voor 
ingezamelde afvalstoffen (PMD en oud papier). De begrotingswijziging van de AVU die u in uw Raad van 7 
november behandeld heeft, is hiervan een voorbeeld. Een deel van deze wijzigingen hebben te maken met 
mondiale ontwikkelingen, waar wij geen invloed op hebben of het beleid van de Rijksoverheid. Niet alleen 
wij, maar ook andere gemeenten worden hiermee geconfronteerd. 
 
Veel wijzigingen werden pas laat in het jaar bekend. Hierdoor konden de financiële consequenties niet 
meegenomen zijn in de begroting 2020 of de Najaarsverantwoording. Deze zullen, voor zover ze betrekking 
hebben op 2019, verwerkt worden in de Jaarrekening. De gevolgen voor de begroting 2020 zullen verwerkt 
worden in de Voorjaarsverantwoording.  
 
In de onderstaande tekst leest u over de belangrijkste wijzigingen en geven wij u, op basis van de nu 
beschikbare gegevens, een doorkijk naar waar we in de komende periode rekening mee houden. Bij de 
Jaarrekening 2020 en de Voorjaarsverantwoording zullen wij dit nader toelichten. 
 
- Hogere Jaarrekening 2019 van de AVU, door groter aanbod PMD, hogere kosten voor het verwerken 

PMD en stijging van de door de Rijksoverheid opgelegde Afvalbelasting; 
- Hogere kosten voor het inzamelen van oud papier, mede veroorzaakt door dalende papiervergoeding 

van de markt en de afrekening met de verenigingen en kerkelijke stichtingen van 2018; 
- Dalende vergoedingen vanuit het Afvalfonds voor het inzamelen en verwerken van 

kuststofverpakkingsmaterialen van € 756/ton in 2017 naar € 656/ton in 2019; 
- Eindafrekeningen voor het verwerken en vermarkten van kunststofverpakkingsmaterialen. In 2019 

hebben wij de eindafrekening gehad van de jaren 2015 en 2016, waarbij wij geld terug moesten betalen 
vanwege een te hoge voorschot die wij eerder ontvangen hebben. Problemen met het vermarkten van 
bepaalde soorten plastic zijn hier de voornaamste oorzaak van. Wij verwachten nog afrekeningen van 
de navolgende jaren..  
 

Wat staat er nog meer te wachten? 

Er zijn nog een aantal ontwikkelingen gaande die het komende jaar invloed gaan krijgen op de 
kostenontwikkeling voor het afvoeren en verwerken van afval en daarmee op de hoogte van de 
Afvalstoffenheffing. 



 
Nieuwe aanbesteding voor gft- en restafval 
De huidige contracten voor het verwerken van restafval en GFT-afval van de AVU lopen eind 2020 af. De 
aanbesteding van deze werkzaamheden vindt nu plaats. Wij gaan er vanuit de deze verwerkingskosten 
gaan stijgen, met name voor het verwerken van restafval. 
 
Nieuwe afspraken Raamovereenkomst verpakkingen 
Tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG op 29 november 2019 hebben de leden 
ingestemd met de ‘Nieuwe afspraken Raamovereenkomst verpakkingen’. In de oude overeenkomst was de 
gemeente verantwoordelijk voor de inzameling, verwerking en vermarkting van PMD. De gemeente liep 
hierbij risico’s, die eigenlijk bij de producenten thuishoren. De nieuwe Raamovereenkomst biedt gemeenten 
de keuzevrijheid in de rol, die zij willen hebben in de keten van inzamelen en recyclen. Ook wordt het 
systeem van vergoedingen vereenvoudigd en wordt er meer verantwoordelijkheid gelegd bij de 
producenten. 
Wij verwachten dat deze nieuwe Raamovereenkomst voor ons zal gaan leiden tot lagere kosten voor het 
inzamelen en verwerken van PMD. 
 
Maatregelen 

Wij verwachten dat de kosten voor het inzamelen en verwerken van afval de komende jaren verder zal gaan 
stijgen. Daarom nemen wij een aantal maatregelen om de kosten terug te dringen;    

- - Door het invoeren van afvalpasjes voor de gebruikers van de verzamelcontainers verwachten wij, 
-   doordat bedrijven hun afval niet meer kunnen storten, minder restafval af te moeten voeren; 
- - Met Cyclus NV wordt onderhandeld over de kosten van het afvoeren van PMD. Door het plaatsen van 
-   perscontainers voor het inzamelen van PMD zal de ledigingsfrequentie afnemen, dit willen wij terugzien in 
-   de kosten die wij hiervoor betalen; 
- - Met de verenigingen en kerkelijke stichtingen zijn wij in overleg over het inzamelen van oud papier om te 
-   komen tot een efficiëntere werkwijze om zo de inzamelkosten te reduceren. Daarbij kijken wij ook naar  
-   uitbesteden aan de markt; 
- - Wij hebben maatregelen getroffen om vanaf 2020 het aanbieden van bedrijfsafval bij de milieustraat terug 
-   te dringen en meer inkomsten te genereren van oude metalen en elektrische apparaten; 
- - Wij zijn begonnen met een business-case om te onderzoeken of het in eigen beheer (lees team Afval & 
-   Reiniging) inzamelen van het afval goedkoper is. 
-  

 

Kernboodschap: 

De voorbereidende werkzaamheden voor de implementatie van het Grondstoffenbeleidsplan 2019 – 2022 
zijn afgerond en wij zijn klaar voor uitvoering daarvan vanaf 1 januari 2020.  

De kostenontwikkelingen in verwerkingsmarkt voor afval volgen elkaar in snel tempo op en zijn nog niet 
volledig inzichtelijk, maar zullen de komende jaren leiden tot hogere kosten. Wij zijn daarom gestart met het 
nemen maatregelen om deze kosten te beperken en onderzoeken nog andere mogelijkheden hiertoe. 

 

Zijn afgerondFinanciën 

De gevolgen van de verschillende kostenontwikkelingen die betrekking hebben op 2019 worden 
meegenomen bij de Jaarrekening. De bekende financiële aspecten die betrekking hebben op 2020 worden 
mee genomen in de Voorjaarsverantwoording. 

Vervolg: 

n.v.t. 



Bijlagen: 

n.v.t. 

Het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
De secretaris,      De burgemeester (wnd.), 

     
ir. W.J. Tempel      W.G. Groeneweg 
 
 
 
 
 

 

 

 


