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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Tijden het Beraad & Advies van 18 maart jongsleden zijn door de wethouder de volgende 2 
toezeggingen gedaan die we via deze raadsinformatiebrief graag willen beantwoorden. 
 
Toezeggingen 
De wethouder heeft de raad toegezegd de volgende vragen en stukken toe te sturen voor de 
raadsvergadering van 1 april. 
 
Toezegging 1: Het toesturen van het exploitatieoverzicht voor de gekozen optie voor de komende 
jaren. 
 
Antwoord: Onderstaand vindt u van zowel scenario 2 als van scenario 4 het overzicht van de kosten 
die gemaakt worden in de komende jaren. In de overzichten vindt u terug wat beide scenario’s vragen 
aan investeringskosten en wat het dit betekent voor de exploitatiebegroting tot aan 2023. Hierin komt 
naar voren dat scenario 2 weliswaar minder investeringskosten vraagt maar dat vanaf  2021 het 
jaarlijks +/- €100.000,- duurder is in de exploitatie ten opzichte van variant 4. Dit verschil wordt met 
name veroorzaakt doordat bij scenario 4 er 1 wagen met 1 chauffeur rondrijd die de ondergrondse 
containers leegt. Bij scenario 2 dient er 1 wagen met 1 chauffeur en 2 beladers ingezet te worden.  
 
 
  



  
  
 
 
 
  
  
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

2. Service op restafval, variabel tarief afvalstoffenheffing

Maatregel Investering Effect kosten Effect kosten Effect kosten Effect kosten Effect kosten
2019 2020 2021 2022 2023

VERWERKINGSKOSTEN
Verwerkingstarieven inclusief afvalstoffenbelasting -110.637€       -144.583€       -145.016€       -157.769€       -158.101€       
TOTAAL -110.637€       -144.583€       -145.016€       -157.769€       -158.101€       

INVESTERINGEN
Plaatsing PAPIER minicontainers laagbouw -262.140€       
Afschrijving (15 jaar) en rente -€                      -22.719€         -22.369€         -22.020€         -21.670€         
Plaatsing ondergrondse container PAPIER hoogbouw -143.750€       
Afschrijving, rente, onderhoud, vulgraadsensoren -€                      -14.583€         -14.379€         -14.175€         -13.971€         
Vervanging GFT minicontainers laagbouw -262.140€       
Afschrijving (15 jaar) en rente -€                      -22.719€         -22.369€         -22.020€         -21.670€         
Plaatsing GFT cocons bij hoogbouw -105.750€       
Afschrijving, rente, onderhoud -€                      -15.040€         -14.876€         -14.711€         -14.547€         
Vervanging RESTAFVAL minicontainers laagbouw -262.140€       
Afschrijving (15 jaar) en rente -€                      -22.719€         -22.369€         -22.020€         -21.670€         
Plaatsing ondergrondse container RESTAFVAL hoogbouw incl.
toegangscontrole, is ter vervanging van inpandige containers -103.500€       
Afschrijving, rente, onderhoud, vulgraadsensoren, abonn.
toegangscontrole -€                      -9.420€           -9.273€           -9.126€           -8.979€           
TOTAAL -€                      -107.200€       -105.636€       -104.071€       -102.507€       

OPERATIONS
Impact maatregelen op inzet mens en materieel -€                      -15.337€         -15.337€         -15.337€         -15.337€         
TOTAAL -€                      -15.337€         -15.337€         -15.337€         -15.337€         

Afvalstoffen heffing
Kosten innen (inclusief eenmalig inrichting systeem) -21.952€         -8.952€           -8.952€           -8.952€           -8.952€           
TOTAAL -21.952€         -8.952€           -8.952€           -8.952€           -8.952€           

OVERIG
Project- en communicatiekosten -175.000€       -175.000€       -€                      -€                      -€                      
Handhaving (AfvalBoa 0,5 FTE) -€                      -30.000€         -30.000€         -30.000€         -30.000€         
Communicatie structureel -12.000€         -12.000€         -12.000€         -12.000€         -12.000€         
Educatie -11.000€         -11.000€         -11.000€         -11.000€         -11.000€         
TOTAAL -198.000€       -228.000€       -53.000€         -53.000€         -53.000€         

-1.139.420€   -330.589€       -504.071€       -327.940€       -339.129€       -337.896€       
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Toezegging 2: Heeft een inwoner rechtsbescherming bij de plaatsing van een ondergrondse 
container naast zijn huis. 
 
Antwoord: Het plaatsen van een ondergrondse afvalcontainer is in beginsel vergunningsvrij, mits het 
deel van de container dat boven de grond zichtbaar is, niet hoger is dan twee meter. We begrijpen 
echter ter degen dat het plaatsen een impact kan hebben voor onze bewoners. Het proces om tot de 
definitieve locaties voor de ondergrondse containers te komen willen we daarom ook zorgvuldig vorm 
geven waarbij bewoners ook inspraak hebben. De volgende stappen zullen hierin genomen worden:   
 

4. Omgekeerd inzamelen, variabel tarief afvalstoffenheffing

Maatregel Investering Effect kosten Effect kosten Effect kosten Effect kosten Effect kosten
2019 2020 2021 2022 2023

VERWERKINGSKOSTEN
Verwerkingstarieven inclusief afvalstoffenbelasting -110.637€       -88.838€         -88.711€         -100.904€       -100.675€       
TOTAAL -110.637€       -88.838€         -88.711€         -100.904€       -100.675€       

INVESTERINGEN
Plaatsing PAPIER minicontainers laagbouw -262.140€       
Afschrijving (15 jaar) en rente -€                      -22.719€         -22.369€         -22.020€         -21.670€         
Plaatsing ondergrondse container PAPIER hoogbouw incl.
toegangscontrole -143.750€       
Afschrijving, rente, onderhoud, vulgraadsensoren, abonn.
toegangscontrole -€                      -14.583€         -14.379€         -14.175€         -13.971€         
Vervanging GFT minicontainers laagbouw -262.140€       
Afschrijving (15 jaar) en rente -€                      -22.719€         -22.369€         -22.020€         -21.670€         
Plaatsing GFT cocons bij hoogbouw -105.750€       
Afschrijving, rente, onderhoud, abonn. toegangscontrole -€                      -15.040€         -14.876€         -14.711€         -14.547€         
Vervanging RESTAFVAL minicontainers buitengebied -37.440€         
Afschrijving (15 jaar) en rente -€                      -3.245€           -3.195€           -3.145€           -3.095€           
Plaatsing ondergrondse container RESTAFVAL hoogbouw incl.
toegangscontrole, incl. vervanging van inpandige containers -952.250€       
Afschrijving, rente, onderhoud, vulgraadsensoren, abonn.
toegangscontrole -€                      -114.642€       -113.315€       -111.988€       -110.661€       
TOTAAL -€                      -192.948€       -190.503€       -188.059€       -185.614€       

OPERATIONS
Impact maatregelen op inzet mens en materieel -€                      102.682€        102.682€        102.682€        102.682€        
TOTAAL -€                      102.682€        102.682€        102.682€        102.682€        

Afvalstoffen heffing
Kosten innen (inclusief eenmalig inrichting systeem) -21.952€         -8.952€           -8.952€           -8.952€           -8.952€           
TOTAAL -21.952€         -8.952€           -8.952€           -8.952€           -8.952€           

OVERIG
Project- en communicatiekosten -175.000€       -175.000€       -€                      -€                      -€                      
Handhaving (AfvalBoa 0,5 FTE) -€                      -30.000€         -30.000€         -30.000€         -30.000€         
Communicatie structureel -12.000€         -12.000€         -12.000€         -12.000€         -12.000€         
Educatie -11.000€         -11.000€         -11.000€         -11.000€         -11.000€         
TOTAAL -198.000€       -228.000€       -53.000€         -53.000€         -53.000€         

-1.763.470€   -330.589€       -416.056€       -238.484€       -248.232€       -245.559€       



  
  
 
 
 
  
  
 
 

 Vooraf worden er kaders en uitgangspunten op papier gezet waaraan de locatie waar een 
ondergrondse restafvalcontainer komt aan moet voldoen. Deze worden door het college 
vastgesteld. 

 Aan de hand van de uitganspunten wordt voor het plaatsen van de ondergrondse containers 
voor restafval een concept locatieplan ofwel plaatsingsplan opgesteld.  

 Dit plan dient bestuurlijk vastgesteld te worden door het college. Voor de vaststelling van het 
plan wordt een inloopavond georganiseerd waarvoor alle bewoners uitgenodigd worden. Hier 
krijgen bewoners toelichting op het plan en kunnen ze vragen stellen. 

 Indien bewoners het alsnog niet eens zijn wanneer een container op een bepaalde plek wordt 
geplaatst kunnen zij, indien belanghebbend, in verweer gaan. Dit kan via het indienen van een 
zienswijze en beroep. Belanghebbenden dienen deze zienswijze in op het voorlopige 
locatieplan bij de projectgroep die zich hiermee bezig houd. De projectgroep handelt de 
zienswijze af door het locatieplan hierop aan te passen of door de zienswijze gemotiveerd af 
te wijzen.  

 Na afhandeling van de zienswijzen wordt het definitieve locatieplan door het college 
vastgesteld en gedeeld met de raad.   

 
Door het volgen van dit proces verwachten we op zorgvuldige wijze te komen tot een gedegen 
locatieplan waarbij alle bewoners zich gehoord voelen. 
  
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


