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Portefeuillehouder  Datum raadsvergadering 

A.E. Brommersma  29 september 2016 
   
Datum voorstel  Agendapunt 

10 augustus 2016        
   
Onderwerp 

Verduurzamen afvalinzameling 
 

 

De raad wordt voorgesteld te besluiten: 
 

voor het aanpassen van de afvalinzameling volgens het voorkeurscenario 'omgekeerd inzamelen' met 

inbegrip van bijbehorende maatregelen, beschreven in het bijgaande 'Afvalinzamelingsplan 2016-2020', 

een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 1.463.757. 
 

 
 
Inleiding  
 In het Duurzaamheidprogramma 2015-2018, vastgesteld bij raadsbesluit van 19 februari 2015, 

is het verbeteren van het scheidingspercentage van het huishoudelijk afval als speerpunt 

benoemd. Ons streven is om de landelijke doelstelling van 75 procent hergebruik van 
huishoudelijk afval in 2020 te realiseren. Dat betekent concreet dat in 2020 de hoeveelheid 

restafval per inwoner per jaar ten opzichte van 2015 is gehalveerd tot 100 kilogram en dat al 
het overige huishoudelijk afval wordt ingezameld voor hergebruik.  

In de vergadering op 26 november 2015 heeft uw raad besloten om de drie in de 'Notitie 

scenario's afvalbeleid 2015' beschreven hoofdscenario's voor de afvalinzameling te bespreken 
met inwoners en bewonersgroepen - binnen het financiële kader van het huidige 

kostendekkende tarief van de afvalstoffenheffing. 
Wij zijn de inwonersparticipatie gestart met een 'Afvalbraderie' op 13 februari 2016. Vervolgens 

hebben wij een vragenlijst verspreid, zowel op papier als digitaal. Aansluitend hebben wij de 

resultaten van het inwonersonderzoek aan de inwoners voorgelegd en nader besproken tijdens 
enkele bewonersavonden. De resultaten van het inwonersonderzoek afvalscheiding en de 

resultaten van de bijeenkomsten met de inwoners zijn ter informatie als bijlagen toegevoegd 
aan dit voorstel. 

 
Op basis van de uitkomsten van het inwonersonderzoek en de tijdens de bijeenkomsten 

verkregen informatie is in de hoofdstukken 5 en 6 van het bijgaande 'Afvalinzamelingsplan 

2016-2020' een voorkeursscenario geformuleerd, inclusief achtergronden, te nemen 
maatregelen, een uitvoeringsprogramma en de financiële consequenties.  

Wij stellen u voor om ten behoeve van de volgens het voorkeursscenario aan te passen 
afvalinzameling het benodigde investeringskrediet beschikbaar te stellen.  

 
Beoogd effect  
 Het in 2020 realiseren van 75 procent afvalscheiding, ofwel 100 kilogram restafval per inwoner 

per jaar tegen het huidige kostendekkende tarief van de afvalstoffenheffing. 
 
Argumenten  

 1.1 Het voorkeursscenario met bijbehorende aanvullende maatregelen doet recht  aan de 
uitkomsten van het inwonersonderzoek. 
 

Uit de bewonersparticipatie komt naar voren dat veel inwoners moeite willen doen om hun 

afval beter te scheiden maar hier wel service voor willen hebben. De resultaten van het 
bewonersonderzoek en de opgehaalde informatie op de bewonersavonden geven aan dat er 

draagvlak is voor het voorkeursscenario met aanvullende maatregelen. Het totale pakket biedt 
de inwoners en de gemeente de mogelijkheden en de middelen om de beoogde verduurzaming 

van de afvalscheiding te realiseren. 
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1.2 Met het voorkeursscenario voor de aangepaste afvalinzameling en de aanvullende 
 maatregelen kan de doelstelling van 75 procent afvalscheiding in 2020 worden bereikt. 
 
Met enkel het hoofdscenario van een vierwekelijkse inzamelfrequentie voor het restafval en de 

inzameling van plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons (hierna: PMD-afval) met een 

minicontainer, verwachten wij een daling naar 145 te realiseren. In combinatie met de 
aanvullende maatregelen is 100 kilogram restafval per inwoner per jaar in 2020 realiseerbaar. 

 
 

1.3 Het voorkeursscenario voor de aangepaste afvalinzameling met bijbehorende 
 aanvullende maatregelen heeft voldoende draagvlak.  
 

Uit de resultaten van het bewonersonderzoek blijkt dat 60 procent van de inwoners van 
laagbouwwoningen voor de inzameling van PMD-afval met een minicontainer wil in plaats van 

de huidige zakken. Een groot deel van de ondervraagden (48 procent) geeft aan een voorkeur 
te hebben voor het minder vaak ophalen van restafval boven het wegbrengen van het restafval 

naar een ondergrondse container (42 procent). Dit beeld is bevestigd in de verdiepingssessies 

tijdens de bewonersavonden. 
Wij bieden de inwoners in dit verband de mogelijkheid om te kiezen voor het alternatief om, in 

plaats van de container aan huis voor het restafval, te kiezen voor een toegangspas voor de 
dichtstbijzijnde ondergrondse container zodat zij hun restafval kunnen wegbrengen. 

Wij menen aan het draagvlak verder bij te dragen met het hanteren van een 

gewenningsperiode alvorens de inzamelfrequentie voor het restafval terug te brengen van twee 
naar vier weken. In de gewenningsperiode van de tweede helft van 2017 tot 1 januari 2019, 

houden wij voor het restafval een inzamelfrequentie aan van drie weken. 
 

 

1.4 Het voorkeursscenario voor de aangepaste afvalinzameling met bijbehorende 
 aanvullende maatregelen kan worden ingevoerd zonder verhoging van de 
 afvalstoffenheffing.  
 

Op grond van onze ramingen, verwachten wij dat uw raad het tarief van de afvalstoffenheffing 
met ingang van 2018 naar beneden kan bijstellen. 

 

 
Kanttekeningen en alternatieven  
 1.1 Kanttekening: de gewenningsperiode voor de vierwekelijkse inzamelfrequentie voor het 

 restafval resulteert in een vertraagde doelrealisatie en tariefsverlaging. 
 
In het geval wij direct per medio 2017 zouden overgaan op het vierwekelijks inzamelen van het 

restafval, kan de doelstelling voor de afvalscheiding sneller en tegen lagere kosten worden 

gerealiseerd. De verlaging van het tarief voor de afvalstoffenheffing met € 7 zou dan al in 2018 
in plaats van in 2019 in beeld zijn. Met de gewenningsperiode en de driewekelijkse 

inzamelfrequentie in 2018 komt het tarief voor de afvalstoffenheffing voor 2018 uit op €1,50. 
Omdat tijdens de bewonersavonden voorkeur is gebleken voor de driewekelijkse boven de 

vierwekelijkse inzamelfrequentie, hebben wij gekozen voor het inbouwen van een 

gewenningsperiode waarin wij de inzamelfrequentie voor restafval eerst verlagen naar eenmaal 
per drie weken. 

 
 
Aanpak/ Uitvoering  
 Na uw besluit, zullen wij de aanpassingen in de afvalinzameling doorvoeren zoals is omschreven 

in de Uitvoeringsplanning in hoofdstuk 7 van het 'Afvalinzamelingsplan 2016-2020'.  
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Na de gewenningsperiode voor de inzamelfrequentie van het restafval vanaf de tweede helft 
van 2017, zullen wij alle aanpassingen in de afvalinzameling per 1 januari 2019 hebben 

gerealiseerd. 
Om de wijzingen in de inzameling ook formeel door te voeren zullen wij uw raad in het vierde 

kwartaal van 2016 een voorstel doen tot wijziging van de Afvalstoffenverordening gemeente De 

Bilt 2009' en de bijbehorende uitvoeringsregels. 
 

 
Communicatie  
 Over uw besluit op dit voorstel zullen wij de bij de voorbereiding betrokken inwoners 

informeren en een persbericht uitgeven. 

Bij de invoering van een nieuw afvalinzameling is draagvlak van groot belang. Gedurende de 

volledige uitrol van het inzamelingsplan, zullen wij daarom alle inwoners voorzien van informatie 
over nut en noodzaak van de veranderingen, praktische informatie over de invoering van de 

maatregelen en concrete aanwijzingen over de afvalscheiding. 
Wij zullen daartoe aanstonds een communicatieplan opstellen.  

 

 
Evaluatie  
 Eind 2020 zullen wij de te nemen maatregelen evalueren aan de hand van de geboekte 

resultaten. Tussentijds beoordelen wij jaarlijks de voortgang van realisatie van de 

doelstellingen. 
 

 
Kosten, baten en dekking  
 Wij ramen de eenmalige investering voor de basismaatregelen (volgens de tabel op pagina 28 

van het 'Afvalinzamelingsplan 2016-2020') op € 1.406.964. Voor de aanvullende maatregelen 
gaan wij (volgens de tabel op pagina 30 van het 'Afvalinzamelingsplan 2016-2020') uit van een 

eenmalige investering van € 56.793. De totale investering voor het door te voeren 
maatregelenpakket bedraagt zodoende €1.463.757.  

De totale investering resulteert vanaf 2018 in een lager tarief voor de afvalstoffenheffing. Ten 
opzichte van het huidige gemiddelde tarief, verwachten wij in 2018 een gemiddelde verlaging 

van € 1,50 en vanaf 2019 een gemiddelde verlaging van € 8,50 te kunnen realiseren. Wij 

verwijzen op dit punt naar Bijlage 3 'Het effect van de maatregelen' in bijlage 3 op pagina 26 
van het 'Afvalinzamelingsplan 2016-2020'. De definitieve effecten op het tarief voor de 

afvalstoffenheffing in 2018, zullen wij medio 2017 berekenen aan de hand van de werkelijke 
investeringskosten en de geraamde inzamelkosten voor 2018 en vervolgens betrekken bij onze 

belastingvoorstellen voor 2018. 

 
 

 
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt, 

de secretaris, de burgemeester, 

 
 

 
 

 

F.G. Wietses A.J. Gerritsen 
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 Bijlagen bij het raadsvoorstel  
  

Meegezonden bijlagen 1. Afvalinzamelingplan 2016-2020; 
2. Resultaten bewonersonderzoek afvalscheiding; 

3. Resultaten bijeenkomsten verbetering afvalscheiding. 

  
Stukken ter inzage n.v.t. 

  
Geheime stukken ter inzage  
(conform art. 25 Gemeentewet) 

n.v.t. 

  

Contactambtenaar: mevrouw A.H.H. Debets, T (030) 228 95 42, E H.Debets@DeBilt.NL 



 

 
  

Besluit van de raad 

 

  

 

 

De raad van de gemeente De Bilt; 
 

 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 augustus 2016, met het 

onderwerp Verduurzamen afvalinzameling; 

 
overwegende dat dat het gewenst is om, conform het gemeentelijk het Duurzaamheidprogramma 2015-

2018, in 2020 te komen tot 75 procent afvalscheiding, ofwel 100 kilogram restafval 
per inwoner per jaar tegen het huidige kostendekkende tarief van de 

afvalstoffenheffing; 

  
gelet op het bepaalde in de artikelen 108, lid 1, en 147, lid 2, van de Gemeentewet; het 

bepaalde in de Wet milieubeheer en in de Afvalstoffenverordening gemeente De Bilt 
2009'; 

  
BESLUIT: voor het aanpassen van de afvalinzameling volgens het voorkeurscenario 'omgekeerd 

inzamelen' met inbegrip van bijbehorende maatregelen, beschreven in het bijgaande 

'Afvalinzamelingsplan 2016-2020', een investeringskrediet beschikbaar te stellen van  
€ 1.463.757. 

  
 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 september 2016, 

 
 

 

de raad voornoemd,  
de griffier, de voorzitter, 

 

 
 

  
drs. T.W.B.M. van der Torre A.J. Gerritsen 

 


