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Betreft: Aanbesteding verwerking huishoudelijk afval per 2020

Geachte raadsleden,
INLEIDING
Op 31 december 2019 lopen diverse overeenkomsten van de gemeente Albrandswaard voor de
verwerking van huishoudelijke afvalstromen af. Het betreft overeenkomsten voor de verwerking van
restafval, oud papier en karton, gft, groen- en snoeiafval en de inzameling en verwerking van glas. Alle
drie gemeenten willen voor een efficiënt afvalbeleid nadrukkelijk de samenwerking en de verbinding
zoeken. Het college heeft daarom besloten om de onderhavige diensten gezamenlijk met de gemeenten
Barendrecht en Ridderkerk aan te besteden. Onderdeel van deze aanbesteding is de mogelijkheid tot
nascheiding van plastic, metaal en drankenkartons ofwel pmd.
KERNBOODSCHAP
Vanaf 1 januari 2020 is de verwerking van huishoudelijk afval in BAR verband aanbesteed. Er vindt een
hoogwaardige verwerking van huishoudelijk afval plaats tegen marktconforme tarieven met het optimaal
nascheiden van pmd uit het restafval.
TOELICHTING

Om op 1 januari 2020 een nieuw contract te hebben voor de verwerking van de huishoudelijke
afvalstromen, moet gezien de doorlooptijd van de procedure in december 2018 worden gestart met de
voorbereiding van de aanbesteding. Als we nu niet besluiten om de optie tot nascheiding in het
aanbestedingstraject mee te nemen, vooruitlopend op een afgewogen keuzeproces voor het aangepaste
afvalbeleidsplan, missen we een kans om pmd uit het restafval na te scheiden. Dit wil het college niet
laten gebeuren. De capaciteit voor nascheiding bij afvalverwerkers is namelijk beperkt. Er is op dit
moment maar een zeer klein aantal marktpartijen dat de nascheiding van restafval uitvoert. De capaciteit
voor nascheiding is dus beperkt. Er zijn op dit moment meerdere gemeenten die voor een aanbesteding
staan en ook overwegen om het pmd te laten nascheiden uit het restafval. Voor de marktpartijen geldt dat
wie het eerst komt, het eerst maalt. Vooruitlopend op het gesprek met de raad is nascheiding daarom
opgenomen als mogelijkheid voor de inzameling van pmd. Nascheiding heeft namelijk als grote
voordelen:
 Een hoger scheidingspercentage van pmd dan met het huidige broninzamelingsysteem;
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Voor nascheiding is geen apart inzamelsysteem voor pmd vereist. Dit biedt zowel een voordeel
voor de inwoners als voor het inzameling en is daarbij gunstig voor de beperking van de CO2uitstoot;
Met nascheiding van huishoudelijk restafval verbetert het serviceniveau voor de inwoners.
Nascheiding ontzorgt inwoners beter omdat het pmd niet apart hoeft te worden gescheiden en
aangeboden in aparte zakken;
De Rijksoverheid wil dat gemeenten meer grondstoffen gaan hergebruiken en minder afval gaan
verbranden. Daarom gaat de ‘boetebelasting’ op het storten en verbranden van restafval in de
komende jaren omhoog. Gemeenten betalen geen ‘boetebelasting’ over de tonnages pmd die
door middel van nascheiding uit het restafval worden gehaald;
Bij nascheiding van pmd hoeft er geen zakkeninzameling te worden ingevoerd. Hiervoor is bij de
raad ook geen draagvlak. Via nascheiding wordt het rondslingeren van zakken pmd in de
openbare ruimte voorkomen wat bijdraagt aan een betere beeldkwaliteit.

Om alles tijdig aanbesteed te hebben starten we nu voor de verwerking van restafval een
marktconsultatie, die zal worden gevolgd door een onderhandelingsprocedure met één of meerdere
partijen. Hierbij zetten we in op nascheiding van pmd per 1 januari 2020. Voor de overige afvalstromen
wordt een openbare aanbestedingsprocedure opgezet. De aanbesteding van de verwerking van deze
stromen is niet van invloed op de keuzes die u gaat maken in het nieuwe afvalbeleidsplan.
CONSEQUENTIES
In het eerste kwartaal van 2019 wordt er een raadsbesluit genomen over het aangepaste
afvalbeleidsplan. Nascheiding maakt hier onderdeel van uit. Het college kijkt uit om over de invulling van
het afvalbeleidsplan het gesprek met u aan te gaan en te komen tot een breed gedragen voorstel.
VERVOLG
Wanneer alles volgens planning verloopt, vindt de gunning van de aanbestedingsprocedures uiterlijk in
het tweede kwartaal van 2019 plaats. De definitieve gunning vergt een collegebesluit. U wordt middels
een raadsinformatiebrief op de hoogte gebracht van de uitkomst van het aanbestedingstraject.
Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
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