
 

 

 

 

 

 

 

Onderwerp:  Onderzoek en advies afvalbrengstations gemeente Krimpenerwaard 

Datum:  5 maart 2018 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

De gemeente Krimpenerwaard heeft aandacht voor een duurzame ontwikkeling van de leefomgeving 

en vindt hergebruik van grondstoffen belangrijk. Daarom heeft zij zich verbonden aan de VANG-

doelstelling van 100 kilogram restafval per inwoner en 75% afvalscheiding in 2020. Met ongeveer 105 

kilogram restafval per inwoner staat de gemeente in 2017 niet ver van dit doel vandaan. De 

inzameling van afval en grondstoffen via de afvalbrengstations kan een belangrijke bijdrage leveren 

aan het bereiken van dit doel.  

 

De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest met gevolgen voor de inzameling van het 

huishoudelijk afval en grondstoffen. Als gevolg van een gemeentelijke herindeling in 2015 is er een 

keuze gemaakt voor één inzameldienst (Cyclus NV). Ondertussen zijn de afvalstoffenheffing en de 

diverse inzamel- en verwerkingscontracten geharmoniseerd. In 2017 is diftar in de gehele gemeente 

ingevoerd. 

 

Wat nog resteert, is een toekomstbestendige oplossing voor de huidige diversiteit aan 

afvalbrengstations in de gemeente. Het gemeentebestuur wil nog vóór het zomerreces van 2018 een 

afweging maken. De gemeente heeft behoefte aan een onafhankelijk advies hierover. Daarom 

vragen wij u om een aanbieding te doen voor het voorbereiden van deze bestuurlijke afweging. 

 

Wij vragen u om vóór vrijdag 9 maart 2018, via mail, een schriftelijke aanbieding te doen voor het 

opstellen van uw advies. De verdere planning treft u aan het einde van deze brief aan. 

 

Onze vraag 
Momenteel zijn er vier afvalbrengstations verspreid over de gemeente. Deze kennen elk een eigen 

tariefstelling, openingstijden en acceptatievoorschriften (zie Bijlage 3 voor meer informatie over de 

afvalbrengstations). Van de adviseur verwachten wij een praktisch, concreet en bondig rapport, 

waarin de resultaten van een scenario-onderzoek omtrent de afvalbrengstations en een advies voor 

het maken van de afweging zijn weergegeven. Dit rapport moet geschikt zijn om (ongewijzigd) mee 

te zenden met de besluitvorming door de gemeenteraad. 

 

Het doel van de uiteindelijke situatie is om een hoge service leveren tegen zo laag mogelijke kosten 

en met een zo goed mogelijke afvalscheiding. Meerdere scenario’s op de relevante punten 



vergelijken, zorgt voor een betere afweging in de besluitvorming. De milieustraat van Gouda gaat 

sluiten en is daarom niet in de scenarioanalyse opgenomen. 

 

De gemeente denkt zelf aan het onderzoeken van drie scenario’s: 

1. Realiseren van een (nieuw) afvalbrengstation op een centrale plek in Bergambacht. 

2. Gebruik van twee bestaande afvalbrengstations (Bergambacht en Krimpen aan de IJssel). 

3. Gebruik van drie bestaande afvalbrengstations (Bergambacht, Krimpen aan de IJssel en Lopik). 

 

In het geval van scenario 2 of 3 kunnen: 

- Bewoners van het oostelijke deel van de gemeente kunnen gebruik maken van het bestaande 

afvalbrengstation in Bergambacht (exploitatie door Cyclus NV) en/of Lopik. 

- Bewoners van het westelijke deel kunnen gebruik maken van het bestaande afvalbrengstation in 

Krimpen aan den IJssel (huidige exploitatie door AVR Milieuservices, in de toekomst waarschijnlijk 
door Cyclus NV). 

 

In het onderzoeks- en adviesrapport moeten in ieder geval worden opgenomen: 

1. Globale kostenraming van de onderzochte scenario’s;  

2. Operationele gevolgen van de onderzochte scenario’s, zoals: 

- personeel 

- openingstijden, avondopenstelling 

- betalen voor afval/grondstoffen 

- afvalpas 

- wachttijden en bereikbaarheid (waarbij korte wachttijd belangrijker is dan rijafstand) 

- etc.; 

3. Gevolgen voor de vergunningensituatie; 

4. Mogelijkheden om de VANG-doelen via de afvalbrengstations te realiseren. 

Wij denken daarbij onder meer aan zaken zoals de scheiding in substromen, het instrueren van 

bezoekers, kringloopbedrijvigheid, inrichting en routing van het terrein, containeropstelling, etc.; 

5. Mogelijkheid voor het accepteren van bedrijfsafval van het MKB: nagaan of deze extra service 

haalbaar is, of er vanuit het MKB vraag naar is en welke juridische mogelijkheden de gemeente 

heeft om bedrijfsafval op de milieustraat te accepteren; 

6. Mogelijkheden voor de inzet van sociale werkgelegenheid en werk/leer ervaringsplaatsen; 

7. Visie van belanghebbenden op het vraagstuk (zoals Cyclus NV); 

8. Het streven van de gemeente naar een hoge service tegen lage kosten met een zo goed 

mogelijke afscheiding. 

 

Een aandachtspunt bij het opstellen van de kostenraming van de scenario’s is dat de gemeente zich 

in een veen-/weidegebied bevindt, waardoor onderheien nodig is bij uitbreiding of bij een nieuwe 

locatie. 

 

Uw aanbieding 
Wij vragen u om in uw schriftelijke aanbieding in ieder geval drie onderdelen op te nemen. 

1) Visie op deze opdracht (maximaal 2 A4). In deze visie gaat u onder meer in op uw meerwaarde 

voor het realiseren van het beoogde resultaat en beschrijft u welke werkzaamheden u gaat 

uitvoeren. Hierbij houdt u rekening met de planning die u onderaan deze brief aantreft. 



2) Profiel van degene die de opdracht uitvoert (maximaal 2 A4). Deze bevat onder meer voor- en 

achternaam, functie die hij/zij uitvoert en een korte persoonlijke profielschets, aangevuld met 

referenties van relevante opdrachten. 

3) Kostenraming voor de werkzaamheden om deze opdracht uit te voeren. 

 

Planning  

Rekening houdend met de huidige contractsituatie op een aantal afvalbrengstations, moet de 

gemeenteraad uiterlijk in juli 2018 een besluit hebben genomen over de afvalbrengstations. 

Terugrekenend vanuit de planning van de vergaderingen van de gemeenteraad, ziet de planning van 

deze opdracht er als volgt uit: 

 

Onderdeel Wie Wanneer 

Indienen aanbieding 

 

Adviseur vóór vrijdag 9 maart 

Opdrachtverlening 

 

Gemeente Woensdag 14 maart 2018 

Start onderzoek 

 

Adviseur Donderdag 15 maart 2018 

 

Concept rapport 
 

Adviseur vóór woensdag 11 april 2018 

 

Reactie op concept rapport 
 

Gemeente vóór woensdag 18 april 2018 

 

Definitief rapport 
 

Adviseur vóór maandag 23 april 2018 

 

Aanleveren advies aan college B&W 
en gemeenteraad 

 

Gemeente dinsdag 1 mei 2018, 

raadsvergadering op 10 juli 2018 

 

Aansluitend op het besluit over de afvalbrengstations gaat de gemeente op zoek naar een 

procescoördinator, die de uitvoering van het besluit gaat realiseren. De realisatie is dus geen deel 

van deze opdracht. 

 

Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u terecht bij mij. Ik ben telefonisch bereikbaar via nummer 0182 - 14 0182 

of via mail (E.Molenaar@krimpenerwaard.nl). 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Erik Molenaar       Ronny Vogelaar 

Beleidsmedewerker milieu /     Medewerker beleid en beheer  

Programmamanager duurzaamheid    openbare werken  	



Bijlage	1:	Over	de	gemeente	Krimpenerwaard	
 

De gemeente is op 1 januari 2015 ontstaan uit een fusie van de gemeenten Bergambacht, Ouderkerk, 

Nederlek, Schoonhoven en Vlist. Vormt het groene hart midden in de economisch belangrijke Zuid-

Hollandse Delta tussen de Hollandsche IJssel en de Lek tussen de gemeenten in de Randstad in de 

regio Midden-Holland (Gouda) en naast de stadsregio Rotterdam. Met als belangrijkste kenmerken 

ruimte, rust en groen vormt de nieuwe gemeente een aantrekkelijke plaats om in te wonen, te 

werken en te recreëren.  

 

Kentallen 
- Aantal inwoners: 55.211  

- Aantal huishoudens: 23.182 

- Gemiddeld aantal personen per huishouden: 2,38 

- Oppervlakte: ruim 160 km2. 

 

Kernen 
1. Ammerstol 

2. Bergambacht 

3. Berkenwoude 

4. Gouderak 

5. Haastrecht 

6. Krimpen aan de Lek 

7. Lekkerkerk 

8. Ouderkerk aan den IJssel 

9. Schoonhoven 

10. Stolwijk 

11. Vlist 

 

 

 

 

  



Bijlage	2:	Inzameling	van	huishoudelijk	afval	in	Krimpenerwaard	
 

Op hoofdlijnen is de inzameling van huishoudelijk afval in de gemeente Krimpenerwaard is als volgt 

georganiseerd. 

 

Inzameldienst 
De inzameldienst is Cyclus NV. Aandeelhouders van Cyclus zijn de gemeenten Krimpenerwaard, 

Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Kaag en Braassem, Nieuwkoop, Waddinxveen en 

Zuidplas. 

 

Diftar 
Sinds 1 januari 2017 is diftar voor restafval ingevoerd, op basis van volume/frequentie. Mensen met 

medisch afval krijgen korting op de afvalstoffenheffing. 

 

Inzamelsysteem 
Afval/grondstof Inzamelmethode Frequentie 

Restafval - Laagbouw: kliko’s 

- Hoogbouw: ondergrondse containers 

 

- wekelijks 

- nvt 

GFT - Laagbouw: kliko’s 

- Hoogbouw: cocons 

 

- wekelijks 

- nvt 

Plastic + drankenkartons aan huis in speciale zakken 

 
wekelijks 

Blik + glas blik met glas in de glasbak 

(proef sinds april 2017) 

 

 

Papier huis aan huis met kliko’s of dozen (verenigingen) 

 
maandelijks  

Textiel - aan huis in speciale zakken 

- textielcontainers 

 

- 4x per jaar 

- nvt 

Cartridges, batterijen, lampen, 
cd’s/-dvd’s, mobiele telefoons, 
adapters en overige kleine 
elektrische apparaten 

17 blipverts (mini-inzamelstations met 7 

gescheiden compartimenten) 

 

 

 

nvt 

KCA - KCA-wagen 

- inzamelpunt van de gemeente 

- afvalbrengstation 

 

- 4x per jaar 

- tijdens 

openingstijden 

Grof tuinafval huis aan huis, takkenroute  

 

 

maart t/m oktober, op 

aanmelding 

Grof huisvuil - aan huis door Cyclus (€ 43,82 per keer) 

 

- afvalbrengstation 

 

- 4x per jaar, op 

aanmelding  

- tijdens 

openingstijden 

 

 



Bijlage	3:	Afvalbrengstations	
 
Locatie Eigenaar Voor inwoners 

van 
Openingstijden Toegang Betaalde stromen Bezoekers 2017 

(geëxtrapoleerd) 
Veerweg 10, 
Bergambacht 
 
 

Gemeente 
Krimpenerwaard  
 
(exploitatie: 
Cyclus NV) 
 

Ammerstol, 
Bergambacht en 
Berkenwoude 

- vr: 13-16 uur 
- za: 9-12 uur 

Afvalpas Merendeel gratis. 10.395 bezoekers 

M.A. 
Reinaldaweg 
21, Lopik 
 
 

Gemeente Lopik Schoonhoven - ma t/m vr: 
08.30-16 uur 

- za: 10-12.30 
uur 

Legitimatie Merendeel gratis. Betalen voor 
autobanden met velg, asbest en 
verbouwingsafval. 

5.564 bezoekers 

Goudkade 23, 
Gouda  
 
 
 

Gemeente Gouda Stolwijk, 
Haastrecht en 
Vlist 

- ma t/m za: 
9- 16 uur 

Legitimatie Merendeel gratis. Betalen voor bielzen, 
bilgewater, dakbedekking, geïmpregneerd 
hout, verbouwingsafval, gasflessen, 
autobanden met velg. 

45.756 bezoekers 

Stormsweg 11, 
Krimpen aan 
den IJssel  
 
 
 
 

Milieuservices 
AVR 
 
(op termijn 
waarschijnlijk 
Cyclus NV) 

Lekkerkerk, 
Krimpen aan de 
Lek, Ouderkerk 
aan den IJssel, 
Gouderak en 
Lageweg 
 

- ma t/m vr: 
8-16 uur 

- za: 10-16 uur 

Afvalpas Gratis. 
 
Voor inwoners van Lekkerkerk, Krimpen 
aan de Lek max. 12 bezoeken per jaar. 
Voor inwoners van Ouderkerk aan den 
IJssel, Gouderak en Lageweg max. 6 
bezoeken per jaar. 
 

19.122 bezoekers 

Goudkade 23, 
Gouda  
 
 
 

Cyclus NV Gouderak - ma t/m za: 9- 
16 uur 

Legitimatie + 
bewijs met 
actuele 
adresgegevens 

Merendeel gratis. Betalen voor banden, 
bilgewater, gasflessen, 
verbouwingsafval/puin, gips, B-hout, 
bitumen, C-hout en verbouwingsafval. 

10.765 bezoekers 

  


