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Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen fractie CU/SGP

Geachte raadsleden,
INLEIDING
Door de fractie van CU/SGP zijn op 8 februari 2019 onderstaande schriftelijke vervolg vragen gesteld
n.a.v. het beleidsplan Afval en Grondstoffen. Met deze informatiebrief geven wij antwoord.
Raadsvragen
De fractie van CU/SGP heeft de volgende vragen voor de wethouder:
Vraag 1. Welke afspraak staat er in de aanbesteding over de inspanningsverplichting voor de
nascheiding? Wordt de verwerker getriggerd om zoveel mogelijk na te scheiden?
Antwoord: Ja de verwerker wordt getriggerd doordat de vergoedingen vanuit de Nedvang voor de
verwerker zijn. Hiermee wordt zorg gedragen dat er zo weinig mogelijk restafval over blijft wat
verbrand wordt waardoor de verbrandingsbelasting voor de gemeente zo laag mogelijk zijn. De
verwerker heeft er dus alle baat bij om zoveel mogelijk PMD te scheiden uit het restafval, want het
PMD kan op de markt worden verhandeld
Vraag 2. Gezien het PMD in de inzameling van restafval wordt meegenomen, dient hiervoor aan de
verwerker dan hetzelfde tarief betaald te worden? Zo, ja wordt er dan over dit tarief ook de
verbrandingsbelasting geheven?
Antwoord : Ja dat klopt, het verwerkingstarief van rest en PMD is het zelfde, er wordt alleen na de
nascheiding, over restafval verbrandingsbelasting betaald.
Vraag 3. Welke prikkel heeft de sorteerder om zo’n hoog mogelijke scheiding van het PMD te
realiseren?
Antwoord: Zie antwoord op vraag 1.
Vraag 4. Welke gevolgen heeft de nascheiding voor de eisen van de vergoeding van Nedvang?
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Antwoord: Deze vergoeding vervalt aan de afvalverwerker zodat deze getriggerd wordt om zoveel
mogelijk PMD na te scheiden.
Vraag 5. Welke gevolgen heeft dit voor de afvalstoffenheffing?
Antwoord: De afvalstoffenheffing stijgt in elke denkbare variant. Dit komt door de algemene
prijsstijging maar ook doordat het restafval steeds meer zal worden belast door de rijksoverheid. In
2019 steeg de verbrandingsbelasting naar meer de 32 euro per 1000 kilo restafval. In 2018 was dit
nog 13 euro. Wanneer er dus meer afval wordt gescheiden stijgen de kosten minder snel. Daarnaast
is er een voordeel dat er niet een extra ophaal ronde door de inzamelvoertuig wordt gereden voor het
PMD, die stroom wordt nu in 1 inzamelvoertuig opgehaald met restafval.
Vraag 6. Er zijn veel huishoudens die zich inspannen om PMD te scheiden. Blijft deze methode
(brengsysteem) wel beschikbaar? Waarom wel/niet?
Antwoord: PMD kan bij het afvalaanbiedstation worden aangeboden.
Vraag 7. In het plan wordt aangegeven dat de inzameling op basis van diftar c.q. op basis variabele
tarieven. Wanneer het PMD (is veel groter in volume en stinkt meer) in de restafvalcontainer zit,
dienen de bewoners veel vaker het afval naar de ondergronds container te brengen of de container
buiten te zetten dan zonder PMD. Worden de burgers dan niet te veel en te zwaar c.q. ongelijk belast?
Wat zijn de geprognotiseerde tarieven voor een lediging voor de methode restafval met en zonder
PMD? Hoe wordt dit gefinancierd, gezien dat er pas achteraf de aanslag kan worden opgelegd?
Antwoord: Bij de berekening van het tarief dat per zak of bak restafval + PMD zal gaan gelden wordt
straks rekening gehouden met de verhouding restafval/PMD. Het mengen van PMD met restafval
heeft zo geen gevolgen voor het tarief. Daarnaast wordt via de na scheidingsinstallatie meer plastic uit
het restafval gehaald. Door de betere scheiding blijft er zo minder kilo’s restafval over wat wordt belast
en levert daarmee een structureel voordeel op.
Binnen het tarief van de afvalstoffenheffing zit straks een vast aantal buurten opgenomen dat
bewoners hun zak of container mogen brengen/ledigen. Bewoners die meer gebruik dan het vast
gestelde aantal buurten betalen per extra lediging. Bewoners die hier minder gebruik van maken
krijgen aan het van het jaar geld terug en worden zo beloond.
Vraag 8. Wanneer ervoor gekozen wordt het PMD bij het restafval op te halen, wat wordt er dan in de
tussenliggende periode (nu en ingangsdatum) gecommuniceerd c.q. opgehaald? Wordt er verwacht
dat PMD tot de ingangsdatum apart wordt gehouden? Wat zijn de (financiële) consequenties wanneer
het PMD in de tussenliggende periode aan het restafval wordt toegevoegd?
Antwoord: Op het moment vindt er een aanbesteding plaats van het restafval waarbij het nascheiden
van PMD onderdeel is van de aanbesteding. Indien de gemeenteraad akkoord gaat kan na afronding
van de aanbesteding (verwachting 1 januari 2020) restafval samen met het PMD worden ingezameld.
Voordat dit plaats vind zal er goed gecommuniceerd worden over alle wijzigingen die gaan plaats
vinden zodat de bewoners goed voorbereid zijn. Een apart communicatieplan zal hiervoor worden
opgezet om zoveel mogelijk bewoners op verschillende manieren te informeren. Tot die tijd zal het
PMD gescheiden worden ingezameld omdat de huidige verwerker niet kan nascheiden. Wordt het
restafval nu samen met het PMD ingezameld dan zal dit verbrand worden, dienen er over deze extra
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tonnen verbrandingsbelasting betaald te worden en lopen we de inkomsten mis van het PMD. De
exacte financiële gevolgen hiervan hebben we zo niet inzichtelijk maar deze situatie achten we niet
wenselijk.
Vraag 9. Hoe gaan we om met charitatieve instellingen die zich nu inspannen om papier, PMD in te
zamelen en daarvoor een vergoeding van een verwerker ontvangen? Bekend is dat er een papier
wordt ingezameld, maar er worden o.a. bij AfvalLoont ook grondstoffen gebracht waar scholen,
kerken, verenigingen, particulieren en bedrijven een vergoeding voor ontvangen. Welke modus wordt
hierin gezocht/gevonden? Daarnaast is het de vraag of verenigingen indirect vanuit de
afvalstoffenheffing gesubsidieerd moeten/mogen worden. Welke oplossing wordt hiervoor
aangeboden?
Antwoord: Bewoners kunnen ervoor blijven kiezen om hun papier aan te bieden aan charitatieve
instellingen of bij AfvalLoont punten buiten de gemeente indien dit is toegestaan. Voor ingang van het
nieuwe afvalbeleid zal ook de afvalverordening tegen het licht worden gehouden om hierin
duidelijkheid te verschaffen. Scholen en bedrijven hebben daarnaast eigen afspraken met een
afvalverwerker omdat dit onder het bedrijfsafval valt.

