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ONDERWERP
Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2019-2023

KENNISNEMEN VAN
Het beleidsplan Afval en Grondstoffen 2019-2023. Een plan:
- dat de afvalproblematiek van de gemeente Albrandswaard duidelijk in beeld brengt,
- de opgave waar onze gemeente voor staat om een circulaire gemeente te worden helder is
beschreven en
- een oplossing presenteert om de landelijke VANG (Van Afval Naar Grondstof) doelstellingen
te behalen, waardoor onze gemeente op termijn een afvalvrije gemeente kan worden.
De oplossing die we voorstellen wordt bereikt door een gezamenlijke inspanningen van onze
gemeente en onze inwoners. Als gemeente zullen we een passende dienstverlening met de
benodigde faciliteiten bieden zodat onze inwoners gemakkelijk van hun gescheiden afval en
grondstoffen afkunnen. De oplossing die wordt voorgesteld is de meest duurzame en betaalbare
variant die voor de toekomst het beste scheidingsresultaat zal geven voor Albrandswaard.

INLEIDING
Op weg naar de circulaire economie hebben de Rijksoverheid en de Vereniging Nederlandse
Gemeenten (VNG) de zogenaamde ‘VANG-doelstellingen’ geformuleerd. De gezamenlijke ambitie is
om in 2020 tenminste 75% afval te scheiden (zoals plastic, metaal, dranksappakken, glas, textiel,
papier, gft) waarbij er nog maar weinig restafval per inwoner per jaar overblijft (maximaal 100 kg).
Onze gemeente heeft zich aan deze doelstelling geconformeerd. Momenteel heeft de gemeente
Albrandswaard een scheidingspercentage van 56% en een totaal van 223 kg restafval per inwoner per
jaar. Daarmee zitten we op de goede koers. Om de VANG doelstellingen te halen kan er gekozen
worden uit een aantal oplossingsrichtingen. Deze richtingen zijn onderzocht en staan beschreven in
het Beleidsplan Afval en Grondstoffen.
KERNBOODSCHAP

Als onze gemeente Albrandswaard een circulaire gemeente zonder afval wil worden, waarbij alleen
herbruikbare grondstoffen worden opgehaald die in de regio kunnen worden verwerkt tot nieuwe
producten, dan kan dat, mits de juiste keuzes worden gemaakt. Het beleidsplan Afval en Grondstoffen
2019-2023 presenteert de status quo maar laat direct oplossingsrichtingen zien waaruit gekozen kan
worden. Het college van B&W omarmt de beschreven voorkeursvariant, waardoor de
VANGdoelstellingen voor onze gemeente worden gerealiseerd. Als gekozen wordt voor deze
voorkeursvariant, heeft dit financiële consequenties
1. In het raadsvoorstel bij de behandeling van het definitieve beleidsplan nemen wij een
dekkingsvoorstel op, waarbij het uitgangspunt is dat de kosten 2019 ad € 330.000,- ten laste
worden gebracht van de voorziening afvalstoffenheffing;
2. In het dekkingsvoorstel gaan wij tevens in op de egalisatie van de jaarlijkse onttrekkingen aan
de voorziening afvalstoffenheffing.

Voor de volledigheid:
a. In de cijfers is rekening gehouden met de verhoging van de belasting op verbranding van
restafval en een verwachte stijging van de verwerkingstarieven.
b. Geen rekening is gehouden met de financiële gevolgen van het continueren van de verruimde
openingstijden van het afvalaanbiedstation. Het besluit hiertoe wordt genomen na evaluatie
van de huidige verruiming.
c. De tarieven afvalstoffenheffing 2019 zijn slechts voor 88,5% kostendekkend. Jaarlijks wordt
een bedrag van circa € 300.000,- onttrokken aan de voorziening afvalstoffenheffing. Op
termijn raakt deze voorziening uitgeput en zal er alternatieve dekking gevonden moeten
worden, dan wel een verhoging van de tarieven Afvalstoffenheffing moeten worden
doorgevoerd.

TOELICHTING
.
Als gemeente behalen we op dit moment nog niet de VANG doelstellingen. Om na te gaan hoe deze
doelstelling behaald kunnen worden is de huidige inzameling van afval en grondstoffen tegen het licht
gehouden en gekeken wat beter kan. Er zijn vier scenario's onderzocht op dienstverlening, kosten en
milieurendement (scheidingsresultaten). Ook is gekeken wat de consequenties zijn van het
handhaven van de status quo (‘scenario 0’). De scenario’s 2 en 4 blijken de beste resultaten op te
leveren, waarbij scenario 4 het goedkoopste is op langere termijn.
Omdat het restafval steeds minder wordt, wordt voorgesteld het restafval bij het PMD (Plastic, Metaal
en Dranksappakken) te gooien, dat via een nascheidingsinstallatie gescheiden kan worden.

CONSEQUENTIES
1.1. Met de voorgestelde maatregelen (scenario 4) behalen we de VANG-doelstellingen van
afvalscheiding.
Met de maatregelen uit het voorkeursscenario wordt het beoogde scheidingsresultaat van 100 kilo
restafval (of minder) per inwoner per jaar behaald. Door het apart houden van de grondstoffen gft
en oud papier en karton, in combinatie met de nascheiding van pmd uit het restafval, daalt de
hoeveelheid huishoudelijk restafval significant. De technieken van nascheiding zijn nog in
ontwikkeling, maar hebben de potentie om pmd op termijn nog efficiënter te scheiden van het
restafval. Het scheidingspercentage zou hierdoor nog verder kunnen toenemen.
1.2. De voorgestelde maatregelen in het beleidsplan Afval en Grondstoffen 2019-2023 verhogen de
service voor de inwoners.
De service voor de inwoners neemt toe door het steeds kleiner wordende restafval fractie bij de
PMD fractie te gooien en deze via nascheiding te laten scheiden van elkaar. Om het papier en
oud karton uit de fractie van Restafval en PMD te houden krijgen alle huishoudens in de laagbouw
een container. Voor hoogbouw leveren we maatwerk. Scheiden wordt hierdoor gemakkelijker en
het scheidingsresultaat beter.
1.3. Het beleidsplan Afval en Grondstoffen 2019-2023 draagt bij aan beheersing van de kosten voor
de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval.
Het rijk gaat steeds meer belasting heffen op restafval. Ook voor 2019 wordt de
verbrandingsbelasting verhoogt van 13 euro naar meer dan 32 euro per ton. Hoe minder restafval
we zullen aanbieden, hoe lager de kosten zullen zijn. Door de vermindering van restafval nemen
de kosten voor verbranding dus in toenemende mate af. We willen juist meer grondstoffen
inzamelen, waardoor de totale kosten voor de inzameling binnen aanvaardbare grenzen blijven.
1.4. Met deze maatregelen wordt er ingezet op gedragsverandering en op het principe dat de
ververvuiler betaalt
Bewoners die milieubewust bezig zijn en goed scheiden worden beloond. Inwoners betalen alleen
voor datgene wat er als restafval wordt weggegooid. Deze financiële prikkel draagt bij aan een
bewuster scheidingsgedrag en bij veel bewoners/huishoudens een lagere hoeveelheid restafval

1.5. De voorgestelde maatregelen betrekken inwoners actief bij de verduurzaming van de
afvalinzameling.
De maatregelen betrekken inwoners actief bij het inzamelen van grondstoffen en stimuleren hen
tot een meer duurzame levensstijl. Inwoners worden actief betrokken doordat we intensief inzetten
op bewezen effectieve prikkels van bewustwording ,door communicatie en educatie, maar ook
door dat onze gemeente het goede voorbeeld geeft door een passende serviceverlening. Door
interactieve communicatie maken we inwoners ervan bewust dat het behalen van de
scheidingsdoelstelling een gezamenlijke opgave is. Tevens krijgen zij inzicht in de bijdrage die zij
daaraan kunnen leveren. Zo maken we inwoners bewust van het belang van een meer duurzame
levensstijl en omgang met kostbare grondstoffen.
1.6. Samen optrekken met Barendrecht en Ridderkerk levert zowel financiële als praktische voordelen
op.
Door een vergelijkbaar afval- en grondstoffenbeleid van de BAR gemeenten, besparen we op de
uitvoering, werken we efficiënter en voorkomen we ‘afvaltoerisme’. In het eerste jaar onttrekken
we middelen uit de voorziening en op langere termijn levert het voorkeursscenario de grootste
besparing op en blijven de kosten beheersbaar. De afvalstoffenheffing zal wel moeten worden
verhoogd, afhankelijk welke scenario wordt gekozen.

VERVOLG
In maart wordt een uitgewerkt voorstel in de commissie voor Beraad en Advies gebracht. Ook wordt er
nog een bewonersavond georganiseerd om het nieuwe afvalbeleid toe te lichten.
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1. Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2019-2023
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