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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
De grote vraag naar grondstoffen voor onze dagelijkse welvaart, begint tegen de grenzen aan te lopen 
van wat onze aarde aankan. Dit onderwerp is zo belangrijk geworden dat het inmiddels op alle agenda’s 
staat van de grote wereldleiders. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden om de volgende generaties 
een welvaartsniveau te gunnen, wat de huidige generatie dagelijks geniet.  
 
Voldoende reden om als gemeente Albrandswaard verantwoordelijkheid te nemen en plannen te maken 
hoe Albrandswaard bij kan dragen aan dit probleem door een verantwoord afval- en grondstoffenbeleid. 
De afgelopen maanden heeft het college hard gewerkt aan het opstellen van een beleidsplan Afval en 
Grondstoffen.  
 
Met een helder beleidsplan Afval en Grondstoffen kan onze gemeente een belangrijke eerste stap zetten 
op weg naar een duurzame gemeente met een vanzelfsprekendheid van een circulaire economie. Hoe en 
waarom we dat doen? Daar wordt in het beleidsplan Afval en Grondstoffen, dat u begin 2019 tegemoet 
kunt zien, meer duidelijkheid over gegeven. In deze raadsinformatiebrief wil het college vast met u delen 
tot welke inzichten het is gekomen en welke uitgangspunten leidend zullen zijn voor het nieuwe 
beleidsplan Afval en Grondstoffen.  
 
UITGANGSPUNTEN 
 
Samenwerking met Barendrecht en Albrandswaard 
Het college trekt samen op met de andere BAR-gemeenten. Barendrecht en Ridderkerk staan voor 
dezelfde uitdaging om meer grondstoffen te laten hergebruiken en minder restafval in te zamelen. De 
ambities van de drie gemeenten zijn gelijk. Een gezamenlijke aanpak draagt bij om de inzameling en 
verwerking van huishoudelijk afval efficiënter aan te pakken en daarmee kosten te besparen. 
  



  
 
 
 
  
  
 

 

 
Nascheiding van restafval 
Bij de verwerking van restafval wordt ingezet op de nascheiding van plastic, metalen en drankenkartons 
(pmd) uit het restafval. Nascheiding van restafval levert een positieve bijdrage aan het verminderen van 
de hoeveelheid restafval en worden grondstoffen gered. 
 
Bronscheiding van glas, textiel, gft en oud papier en karton  
Voor de overige grondstoffen zetten we in op bronscheiding aan de bron, dus bij de inwoners thuis.   Voor 
de inzameling van glas, textiel en gft verandert er niets ten opzichte van de huidige situatie. Voor oud 
papier en karton stellen we voor de inzameling bij alle laagbouwwoningen verplicht een minicontainer ter 
beschikking, wat nu al bij veel inwoners gebruikelijk is.  
 
Communicatie, educatie en handhaving 
We zien een grote rol weggelegd voor communicatie, educatie en handhaving bij de invoering van het 
nieuwe afval- en grondstoffenbeleid. Er wordt daarom een aansprekende communicatiecampagne 
ontwikkeld. Daarnaast wordt ingezet op het scheiden van afval op scholen en op het handhaven van 
gestelde normen. 
 
Afvalscheidingsstation 
Om de inwoners van Albrandswaard volop de gelegenheid te geven om hun gescheiden grof 
huishoudelijk afval in te leveren worden geen beperkingen opgelegd voor het brengen van dit afval op het 
Afvalscheidingsstation. Het laten ophalen van grof huishoudelijk afval blijft tegen betaling mogelijk. 
 
SCENARIO’S 
Tijdens ambtelijke sessies met het college van B&W en de raadscommissie Beraad en Advies zijn 
diverse scenario’s aan de orde gekomen die de VANG-doelstellingen dichterbij zouden kunnen brengen. 
Er zijn door het college vier scenario’s onderzocht, afgezet tegen handhaving van de status quo. 
 
Scenario Maatregelen 
0. Status quo Geen 
1. Service op restafval, vast tarief ASH Invoeren minicontainer oud papier 

Nascheiding van pmd uit het restafval 
Inzameling restafval met minicontainer aan huis 

2. Service op restafval, variabel tarief ASH Invoeren minicontainer oud papier 
Nascheiding van pmd uit het restafval 
Variabel tarief voor restafval 
Inzameling restafval met minicontainer aan huis 

3. Service op grondstoffen, vast tarief ASH Invoeren minicontainer oud papier 
Nascheiding van pmd uit het restafval 
Restafval naar een ondergrondse container op 
loopafstand wegbrengen 

4. Service op grondstoffen, variabel tarief ASH Invoeren minicontainer oud papier 
Nascheiding van pmd uit het restafval 
Variabel tarief voor restafval 
Restafval naar een ondergrondse container op 
loopafstand wegbrengen 

ASH = Afvalstoffenheffing 
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Het college heeft alle scenario’s onderzocht en doorgerekend. Door de stijging van de 
verbrandingsbelasting op restafval is er in alle scenario’s sprake van een stijging van kosten, ook 
wanneer de status quo zou worden gehandhaafd. Scenario 2 en 4 benaderen de doelstellingen op het 
gebied van duurzaamheid het meest. Vanuit het bereiken van de doestelling en het financieel oogpunt 
heeft scenario 4 de voorkeur. Zodoende ziet het college in scenario 4, de grootste potentie. Dit scenario 
wordt daarom in het Beleidsplan Afval en Grondstoffen nader geconcretiseerd en in het Beraad & Advies 
aan u voorgelegd. 
 
PLANNING  
In de komende weken worden de hierboven geschetste kaders uitgewerkt in het beleidsplan Afval & 
Grondstoffen. Op 22 januari 2019 volgt er besluitvorming in het college van B&W over dit beleidsplan. In 
januari wordt een informatieavond georganiseerd voor inwoners, waarin de verschillende scenario’s 
tegen elkaar zullen worden afgewogen. Op 28 februari 2019 wordt het beleidsplan besproken in de 
commissie Beraad & Advies. Op 4 maart 2019 volgt besluitvorming in de gemeenteraad.  
 
Het college kijkt uit naar de komende besluitvormingsperiode. Wij vertrouwen erop u voor dit moment 
voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 
  


