
Raadsstukken 2014 - 30

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 60

' . . . . . . . . . . ' ' . . . ' ' . . . . . ' . . . . . . . . . l l .

. . . .

. . .

. . .

. ' ' . ' ' . ' ' . ' ' ' ' ' . '

. . .

. . . ' . ' . . ' ' . ' ' . .

. . . ' . . . ' ' . . ' ' . . . . . . . . . . . . .. .

. . .

j . . . . . . . . . . . . . . . .

è qgiyepgçwppp

' ' '' *1'1111111*11111111111111111111111111111111111111111111111111*1*111111 . . . '''''''.. . ' ''''''.. ' ' '' ' '''' ''' ' ' ' ' ' '

. .... .. . .. .... .. . ... ... .... ... . ..... . ...... ..... . . .. . ... . . . ....... . . . . . . . . . ........ ...,.||| || ||i||-||y , ggj j,|ye. ,,j ...|.. . -.pt;.|F-.

Raadsvoorstel 2014 = 15

Onderwerp l Voorstel tot vaststelling van het A&albqleidjpl|n

Waardlanden 2014 çp verder

Zaakpummqr 1:$7$47 T 1 - 30 .!tjE;i..L;ë.?E>

W:

Datum collegeverga|çripg 21 jantlari 2014
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1. Korte samenvatting van de inhoud van het voorstel

Ehlet voorstel is om het 'A&albeleidsplan Waardlanden 2014 en verder' vast te stellen. Dit

Ebeleidsplan bevat het edvies om over te çaan tot het toqpassen van fysieke sturing om dè

afvalscheiding in het Waardlandengebie| te verbeteren; daartoe zal de inzamelmethode

(

'omgekeerd inzameten' irlgçvpçrd wprdqn. De vç|achting is çl|t dç wij|iping ko|yçpnçpyrpql

ingevoerd kan worden

E2. Fase besluitvqrming

Qeslgifvprmqnd,

ja znleiding.

Grondst||entekoden, overconsumptie en grote bevolkingsgroei in de nablje toekomst, dwingen

ons tot veranderinq. Lineair denken en doen wijziqt in circulair clenkûn en doen, De circulaire

economie doet zijn intrede en is gericht op maximqal hqrgebruik van producten en grondstofen

waarbij waardevernietiging wordt geminimaliseerd. In 2015 dient in dit kader dan ook 65 procent

van het huishoudelijk afval beschikbaar te zijn koor hqrgebruik; in het Iandelijk afvalbeheerplan is

60 procent hergebruik kârt huisho|delijk afval voor 2015 tot doel gesteld, echter, in âugustkls

2011 heeft Sta|tssqcretaris Atsma dqzq doelstelling aangescherpt tot 55 procent hergebruik in

. . .

(2015. Orndat dit percentage in het Waardlandengebied nog niet gehaatd wordt, zijn de

aangesloten gemeenten geqposzaakt hrt huidlge a||lbeleid a|n te passen. Afv|t moet gezien

. .

. . . ' . . . . . . . . ' ' ' . . . . . . . . . . . . ' ' . .

hyçlrç|çrl alj |rondstof.

4. Wat willen we bereiken

Globaal genomen zijn er drie opties die gerneenten in kunnen Ezetten om het afvalbeleid aan te

passen teneinde de iandeliïke doelen te realiseren. Deze ontles zijn op 2 decernber 201.3 titdens

(de informatieve raadsverqaderin| réeds door Waardlanden gepresenteerd.

1,. De eerste optie is blijver) doen wat er geda|n wordt en dat verder verbeteren'. Deze optie

houdt in dat er geen grote beleidswijzigingen worden doorgevoerd en dat gepoogd wordt met

aanscherping van het bestaande a|alinzamelsysteem de milieuprestaties te verbeteren.

2, De tweede optie is het stiMuleren van de efvalscheiding çloor het introduceren van financiële

prikkels'. Qeze priklçels bestean uit het door de tlMrgers Iaten betalen voor hqy 4anbieden van

restafval dan wel burqçrs belonerl voor hqt geschei|qn inlevqrqn h/4n arv|l|to|en |ie

grondsto|en zijn.

$. Bij de derde optie wordt uitgepaan van het 'toepassen van Wsieke sturing' en verplaatst de

(ftscus van het inzamelen van restafval n|ar het inpr|œqlçn y|rl grgnsptp|ep; |qi;q ypçiqnt

wnrdy pçlk wel 'omgèkqerd inzamelen' genoemd.

O k in de bij Waardlanden aangesloten gçmeenten is een aanpassing van het beleid en van de

E o

inzamelmethode noodzakelijk om aan de landetijke scheidinqsdoelstelling te kunhen voldoen. De

optie van het ttoepassen van fysleke sturinq' wordt het Meest pa|send geacht voor de bij

Waardlanden' aangesloten gemeenten en de verwachting is dat deze methode ook het meest

succesvol zal zijn. Deze optie zal naar verwachting kostenneutraal dan wel fnet een licht positief

effect ingevoerd kunnen worden en kan zorgen voor realisatie van de Iandçlijke jcheidinçsdoelen.
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EEqkqlç çoncrete m||tregelen in het kader v|n omgekeerd in|amelen zîjn:

- Laagbpuwwoningen behouden drie minicontajpers, één vo|r oud papier en één v|or GFT',

maar de restppalçpntainer wordt verv4ngen door een container voor waardevolje

componqnten'. tlqt restilfv4l dient p|,)r on4iergrondse verzamelcontainers qebracht te

worden.

De maximale Ioopafstand tot een ondergr|ndse container mag maximaal 200 metqr

bedragen (het college zal in ùitzonderlijke gevpllen van deze afstand af kunnqn wijken),

- De woningen in het buitengebied krljgen één extra minicontainer. Zij behouden de

resta&alcpnyainer en krijgen een nîeuwe container voor de 'waardevolle componenten'.

wel zal de resta|alcontainer slechts eenmaal per vier weken geleegd worcsert om zç

afvalschçidipp te stimuleren de overigv conlainers worfjen v|àœr geleqçd.

Evoor de invoering van 'omgekeerd inzamelen' Mient wel (eerst) het huidige inzamelmodel

geoptimaliseerd te porden, zoals bij optie 'blijven doen wat we doen en dat verder verbeteren'.

Econcreet betekent dit dat de milieuparkjes in Giessenlanden op orde gemaakt moeten worden

m.n. door het plaatsen van ondergrondse containers, hlerin wordt reeds voorzien |oor het

'investeringsplan ondergrondse |à|linz|meling' (r<|d|yoorstql ;7Q)'q'- J;$) waarov|r ppg qen

Ebç|luit ger|orpvp dieny l:q wprden-

Miliqueffect

De verwachting is dat met de nieuwe manier van inzamelen 50 procent minder grcndsto|en in

het restafval aangetrosen zal wprden, Dit is de erkaring die Iandelijk is opgeda|p. In de

Waardlanden-oemeenten wordt momenteel eqn scheidinqspercentaqe van circa 59 procent

gerealiseerd, Het l|ndelijke doel voor 2015 ligt op 65 procent. Met de inzameling van

E

grondsto|en dm.v. het toepassen van fysieke sturinq wordt een scheidingspercentage van 75

( .

qprocent verwacht, uitgaapd van een gelijk blijvend niveau van het totale vrtkomende afval.

wanneer alle doqlen gerealiseerd wprden, Ieidt dit tevens tot een Coz-re|udie van 1:,995.ç$6

kilpgram per jaar. Elit komt overeetl met de jaarlijksq uitstoot v4n 1.4.17,7 hpijhp|dçpyr

E5. Bestaand beleid, raadskaders en eerdere besluiten

ENaar aanleidlng van de presentatie van Waardlanden op 2 december 2013 hebben diverse

ëGiessenlandse paâijfractiqs reeds een voorkeursrichting uitgesproken voor de optie 'fysiekq

' ' ' '

sturing , Daarbij werd yelkqns a|ngetekend dat goqde communicatie van essentieel belang zal

(zijn om de invoering tot een s|cçes te kunnen maken. Bovendien moet goede monitoring

Iaatsvinden en moeten tussentijdse verbeteringen mogelijk gemaakt worden, Het nu

( p

voorliggende XAfvalbeleidsplan Waardlanden 2014 en verder' is volledig gericht op de

Evoçrkqursoptie 'fysieke sturing'; in de digitaal beschikbare disçqssienpya worçlk ter ipfoçmaçiç npg

l de volledigq vvrgelijkipg van de clrie opties peqqqqgeven,

wq

èrça de vaststelling door de gemeenteraad van het A&albeleidsplan Waardlanden 2014 en verder'

volgt de verwerking van de ùitgangspunten in de gemeentelijke a&alsto|enverordening en het

(gitvoeringsbesluit van ons college. Vanzelfsprekend komen daarmee de Afval|to|epvqrordenkng

en Uiyvoqringsbesluit gemeente Giqssenlanden 2011 te vervallen.

O dit moment worden de wijzigingen van de verordening voorbereid gevolgd door een

E p ,

juridische check. De gewijzigde verordening zal op een later moment ter vaststellinn aan de raad

worden aangeboden. -

ook het uitvoeringsbesluit zal worden gewijzigd, nk'e| alleen inhoudelijk, maar het krijgt ook een

andere naam, n|melijk eep belei|sregel. Deze beleidsregel wordt door het collegq vestgesteld.

Aansluitend wordt de r|ad met een rqadsinfpcmatiebrEief op de hoogte gebracht van de nieuwe

b Ieidsregel

e ,

Qp over te kunnen gaan yot implementatie van (de maatrege|en in het kader van) het

E'Afvalbeleidsplan Waardlanden 2014 en verder' dient eerst het huidige inzamelmodei

( geoptimallseerd te worden, zoals bij optie 'blijven doen wat we d|en en dat verder verbeteren'.

Concreet betekent dit dat de milieuparkjes in Giessenlanden op orde gemaakt moetep worden

m.n- door het pleatsen van ondergr|ndse cont|ipers, hierin wçrdt reeds voorzien |oor het

('|nvesteringsplan ondergrondEse 4fvaliqzameling' (ra|dsvoorsyçl 2014-13) w|arover pog een

bq|lpit çlenpmçn diçrlt te worden.

s. Betrokkenheisd derden

De voijedigq uitvoering van al|e maatregelen mbt. hqt Afvalbqleidsplan Waardlanden 2014 en

verderê zal ùij Reipigingsdierhst waardianden ondqrgebracht woruen. voor deze djenst zal het

nieuwe beleid ook een grote impact hebtlqn op de toekomstigq werkwijze ç?p hçt gebied v4n

fàzame çj'
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Verder zullen de |verige bij Waardlanden aangesloten gemeenten (Gorinchem, Hardinxveld-

Giessendam, Leerdamz Molenwaard en Zqderik) oç)k een besluit nemen Im.b.t. het

'A|a|beleidsplan Waardlanden 2014 en verder', Uiteraard héeft het de voorkeur van Waardlanden

àat alEle besluiten gelijkluidend zijn, waardûor er Vn regionaal inzamelmodel ontypat. A|rl pllç

emçentçraden worçlt vnorgeyçvl| om voc)r de Qptiq ven f'yyjqkq pyprip: te kjezen.

9

Tot slot zal het nieuwe beleid vaù invloed Ezijn op de inworlers van alle aangesloten gemeenten.

Orn hun meninq te Deilen is een inwoners ennuête qehouden wilarkrar! de resultaten digitaal

beschikbaar zijn. Op basis van de resultaten van deze qpquête Iijken ftet verbeteren van de

huidige situatie (optie 1) en het financieel stimuleren van de a|alscheiding (optie 2) effectieve

methodes te zijn om de a|alscheiding te veibeteren. Gebaseerd op de respons heeft bij optie 2

Ilelopen meer effect dan bestr||en, Hierbij movt rekening gehoklden wbrden met de Mogelijkheid

. . . ' ' ' . . . . ''' - '''' ' . ' - - .

dat de respons ten dele qemotiveerd is vanuit wenselijkheid en niet vanuit doeltre|endheid.

Elaarbij was de respons vanuit de hoog- en stapelwoningen laag ten opzicbte van de

Iaagbouwwoninpen: 12 procent van de respondenten woont in een hoog- of stapelbouwwoning.

Llit betekent dat de enquête rnet name de readie van burgers in laagbouwwoningen weergeeft.

De aangegeven keuze voor het toekomstige afvalbeleid, moet dearmee ook in dit kader geplaatst

worden. Leaqbouwwoninnen hebben doorclaans meer ruimte om afval thuis op te sp|ren en

verschillende qWlalstromen apart te bewaren en zullen derhalve eerder nositief reaclerçn op een

dioar-variant. Voor een verdere toelEichting wordt verwezen naar het document Afv4lkçlqid

Wa|rdlanden-gemeenten 2014 en vecder. lnwoners ennuête' dat diqitaa! beschikbaar is.

7. Risiço's of kansen

Aan de implementatie van het nieuwe Aàalbeleidsplan Waardlanden 2914 en vçrder' kleven

enkele risicors. Zo zou enige weerstand bij bewoners kunnen ontstaan n.a-v. de (ingrijpende)

wijzipingen. Mensen zouden alle wijzigingen maar lastig kunnen vinden, de nieuwe inzamelwijze

ùiet begrijpen, etc. Hierdoor kan eventueel vervuiling van grondsto|èn optreden en zouden

ycbeidingspqrcent|ges niet gehaald kunnen worden, waardoor de kpsten hoger uitvallen dan

geraamd. Verder bestaat er een kans dat men klachten indient bij Waardlanden over de

ipgrijpende veranderingen. De afhandeling van qon grpot aantal klachten kost tijd ep geld.

Een tweece risico is dat de opbrengsten van de grondsto|en lager uit Ekunnen vallen dan

ger4amd. Hoewel in de berekeningen een behoorlijke veiligheidsmargq is aangehouden, blijven

h t toekomstramiqgqp en hierqver bqyy|4t geep enkelç zçkerhçid Dit k4n kpytçp F'let piçh

e. r

meebrengen ,

De invoering vàn omgekeerd inzamelqn' biedt de kans om te voldoen aan de doelstelling vap het

landelijk a|albeheerplan, wa4rin 65 procent hergebruik van huishoudelijk afval voor 2015 tot

doel is gesteld. Naast het feit Jat dit een verplichting is welke wordt opgelqgd door het Rijk, kan

hût een kostenbqjp|ring en een miltçuvoordee) meç zich mqç|rqpçep.

8. Financiële consequenties

. )'

0p basls van de uitgangspunten en aannames kan het nieuwe afvalbeleid kostenneutraal dan wel

met een licht positief resultaat worden ingevoerd. Het uiteindelijke resultaat van het nieuwe

àfvalbeleid zal bepaald worden door het aanta| niet)w in te voeren linicontainers en

verzamelcontaineErs het scheidingsgedrag van de btyrgers en de tarieven voor de verwerking van

de diverse a|alstromen. De besparingen in de verwerkinq zullen In ieder aeval apngewend

worden om de investeringen in de extra inzamelmiddelen en de extra logistieke kosten te

dekken. Waardlanden zal de kosten voor het totale a&albeheer monitoren en met de gemeenten

tlespreken wat er rnet een eventueel positief resultaas qedaan kan worsen. Tpçliqn het reskljy|et

verhpopt nqgatiqr 441 zitjp |al çok hiçr gyqrlçq pyer wocdçn geyrwrçl

(.443 r ?

Investenbq

De benodigde investering voor çlq implementatîe y4q boy ïA|alhqleidspl|n W||r|l|pdep R() 14 en

'/qrdqr is |ls vplgt Qpgqbppwd:

7.214 minicontainers C 234.449

1()0 ondergrondse containers (veiligheidsvloer qp binnenbak) f 356.000

540 ondergrondse containers (compleet) C 3 5380.770

. . '.' .

Tpt|al benodigd inyqs|erinqskre|iet f 3,97$.219

Naar verwachting zullen de kosten voor de extra investeringen en inzameluren nagenoeg gelijke

tred bçlk|çlen met ç.lç ho|çre Irlkpmsyen v|n de recyclvstrpmen, |c/dpr de qçleidqlkjke invoeripg van
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bet prçtqçt (twee jaar) geeft dit nauwelijks een financieel risiço. In de pr4ktijk zal het zijn

wanneer de ondergrondse cpntainers in een wijk zijn geplaatst deze wijk gelijk op A'omgekeerd

inzamelEenz' wprdt orpgezet. Er zit dan maar enkele weken tussen het plaatsen (investeren) en

grondstogqn inzamelen (opbrqngstEen). Voor een toelichting op de kosten en besparingen n.a,v.

de invoering van 'omgekeerd inzamelen' wordt kortbqidshalvç verwç4çn n|frsr pppina 9 van hey

Afvalbeleidsplan Waardlanden 201.4 en ver|er

y. vewojgproce|

De im,plementatie van het nieuwe afvalbeleid zal stapsgewijs plaatsvind'en en zal voor eind 2015

afgerond zijn. Het inzameien gerlcht op grondsto|en zal resulteren in een andere indeling van de

inzamelwijken teneinde de Iogistiek e|iciënt in te kunnen richtén. Doör gefaseerd over te gaan op

het inzamelen van grondsto|en, zal er voldoende gelegenheid zijn om bewoners gedegen te

Snformeren en is er bij Waardlanden voldoende implementatiecapaciteit. Eiit betret onder andere

de tijd benodigd om routes te maken, containers te bestetlen en uit te zetteny ondergrondse

containers te plaatseny maitingen voor bewoners te maken en te verspreiden en

informatiebijeenkomsten te houden. Gestart zal worden in één vàn de kerneh. Zodra deze kern

jiked over gaan, zo kan

rlver is op het nieuwe inzamelsysteem, zal het opvolgende aangesloten ge

de nieuwe ipzamelme|ho|e uitvloeiqn over het tot|le Waardlanden gebied. De inrichting hangt

niteraard af van de Iokale omstendigheden, de inrichting van de openbare ruimte en de

mogqlijkhqden om de ingezamqlde afyalstromep af te voerqn en na te scbeiden.

zo communicati|

communicatie is essentieel voor het sl|gen van het a/albeleid çn het bereiken van het doel. Alle

doelgroepen dienen voldoende op de hoogte te zijn van de wijzigingen, dienen te weten hoe en

waar het afval aangeboden moet worden en wat het nut daarv4n is. De communiçatie|oodschap

moet dan vooral ook nraktisch ziin, qericht op de doqlgroep en moet spijcifiek zijn. Belangrijk

daarbij is ook dat de boodschap ppsitief en mot|verend wordt overgebracht, Dit is met narne van

belang omdat uit de irlwoners enquête eep andere voorkeur naar voren kwam vpor een

toekomstig a&albelEeid (financiële prikkels) dan dat uiteindelijk wordt voorgesteld (ffsieke

sturing). Omdat de respons op de enquête voornamelijk van bewoners van laagbouw kwam,

ëdient met name deze communicatie de positieve boodschap over te brengen. Afval gescheiden

aanbieden is zinvol het is goed voor het milieu ep goe: om de kostèn vopr het afvalbeheer in de

' . ' . ê . .

hand te houdqn. Het 'Afva|beleidsplan Waardlaùden 2014 en veççler' bev|t een uitqebreEi|ç

çpmmçniç|tiq p4ragç||f y|r||f Spvina 6.

Handhavinn

Toezichthouders zullqn ingezet worçlen om met de burgers in gesprek te gaan over het

a&alaanbiedgedrag. Hqt doel van de inzet van handhaving is niet om boetes uit te schrijven of

(j r

waarschuwingen uit te delen. De inzet is gericht op het zijn van ogen en oren op straat en aa

waar mogelijk snel, praktisçh qn nersoonliïk tins en aanwiîzinqen kupnen çeven over de nieuw:

Panier Van inzarnelen


