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A.

Samenvatting

In de gemeenteraad is in de zomer van 2011 de meerjaren keuzenota besproken. Hier is gediscussieerd over
de toekomstige afvalinzameling en het realiseren van besparingsmogelijkheden. Het college heeft in het
kader hiervan voorliggende nota opgesteld waarin de koers voor de komende jaren op het gebied van de
inzameling van huishoudelijke afvalstoffen is beschreven. De nota geeft een onderbouwde afweging op
welke wijze de gemeente Valkenswaard invulling wil geven aan de geformuleerde doelstellingen en
beschrijft hoe de gemeente de toekomstige afvalinzameling vorm gaat geven. Daarbij worden door het
college duidelijke keuzes gemaakt in wat zij belangrijk vindt en waar zij prioriteit aan geeft.
B.

Voorgesteld besluit

1. De Nota inzameling huishoudelijke afvalstoffen Valkenswaard 2012-2020 vast te stellen, inclusief het
daarin geadviseerde maatregelenpakket B, optie 3, inhoudende wijziging van het huidige
inzamelsysteem van huishoudelijk afval middels de zgn. “duobak” naar alternerende inzameling van de
GFT- en restfractie.
2. Het college opdracht te geven om het vastgestelde beleid uit te voeren en de gemeenteraad over de
voortgang te informeren.
C.

Inleiding

In de gemeenteraad is in de zomer van 2011 de meerjaren keuzenota besproken. Hier is gediscussieerd over
de toekomstige afvalinzameling en het realiseren van besparingsmogelijkheden. Op basis van deze discussie
heeft de raad het college opdracht gegeven de besparingsmogelijkheden te onderzoeken. Het college heeft dit
toegezegd en aangegeven de resultaten te presenteren middels een Nota afvalinzameling Valkenswaard. Met
deze toezegging wordt onder meer ook invulling gegeven aan onderdelen van het Milieubeleidsplan 20112013 en het coalitieprogramma 2010-2014 en de acties die daarin genoemd zijn. In deze nota is de koers
voor de komende jaren beschreven die de gemeente Valkenswaard op het gebied van de inzameling van
huishoudelijke afvalstoffen zal varen. Er is gebruik gemaakt van de zogeheten afvaldriehoek Milieu – Kosten
– Service. De gemeente heeft SRE Milieudienst opdracht gegeven om voorliggende nota op te stellen.
D.

Wat willen we bereiken?

Op basis van de voornoemde raadsopdracht, het coalitieprogramma en de reeds aanwezige kaders vanuit
aangrenzende beleidsterreinen, zijn de volgende doelstellingen voor het afvalbeleid geformuleerd:

Toelichting

Milieu

•
•

Kosten

•

Service

•

het realiseren van de landelijke doelstellingen voor afvalscheiding (LAP2);
het beduidend milieuvriendelijker maken van de afvalinzameling en met name het
stimuleren van de inzameling van kunststofverpakkingen (KFF+);
het realiseren van een kostenbesparing in de afvalinzameling en daarmee ook een
kostenbesparing richting de burger;
het realiseren van bovenstaande zonder daarbij tekort te doen aan het serviceniveau
voor de burger.

Voorliggende beleidsnota geeft antwoord op de invulling van deze doelstellingen. De nota geeft een
onderbouwde afweging op welke wijze de gemeente Valkenswaard invulling wil geven aan deze vier
doelstellingen en beschrijft hoe de gemeente de toekomstige afvalinzameling vorm gaat geven. Daarbij
wordt door het college duidelijke keuzes gemaakt in wat zij belangrijk vindt en waar zij prioriteit aan geeft.
Voor het opstellen van het gemeentelijk beleid ten aanzien van de inzameling van huishoudelijke
afvalstoffen zijn de volgende aspecten van belang:
• Hergebruik van producten en het voorbereiden voor hergebruik hebben vanuit de Europese
Kaderrichtlijn een grotere prioriteit gekregen.
• De afvalinzameling in gemeente Valkenswaard dient te voldoen aan de eisen vanuit de Wet milieubeheer
(gemeentelijke bevoegdheid, gemeentelijke zorgplicht, afvalstoffenverordening en afvalstoffenheffing).
• Bij het formuleren en vaststellen van het gemeentelijke beleid dient de gemeente rekening te houden met
een bepaalde voorkeursvolgorde voor de afvalverwijdering, de zogenaamde ‘Ladder van Lansink’.
• De gemeente moet bij het opstellen van beleid rekening houden met het tweede landelijke afvalbeheer
plan (LAP2 2009-2021). 60% van het huishoudelijke afval dient een nuttige toepassing te hebben.
• Op landelijk en regionaal niveau worden stappen gezet richting verdergaande afvalscheiding. Dit zal
uiteindelijk leiden tot de “afvalloze gemeente”. In de afvalloze gemeente is er geen plaats voor
verbranden, storten en het ‘traditionele’ hergebruik. Alle stoffen waarvan de burger zich wil ontdoen
komen in een biologische kringloop (energieopwekking, bodemverbetering) of technische kringloop
(product- en materiaalhergebruik) terecht.
Huidige situatie (nulsituatie)
Een analyse van de huidige afvalinzameling aan de hand van de afvaldriehoek milieu, kosten en service geeft
het volgende beeld in relatie tot de doelstellingen van het afvalbeleid.
De inzamelresultaten van de gemeente Valkenswaard blijven ver achter bij de LAP2-doelstellingen (nog
22% verwijderd van tenminste 60% nuttige toepassing van het huishoudelijke afval in de vorm van bron- of
nascheiding). In vergelijking met andere gemeenten met dezelfde stedelijkheidsklasse wordt in de gemeente
Valkenswaard veel huishoudelijk restafval (HRA, 2010: 262 kg/inw.) en weinig groente-, fruit- en tuinafval
(GFT, 2010: 55 kg/inw.) opgehaald. Wat betreft de inzameling van kunststof verpakkingsafval (zgn. “brede
fractie”, kunststof flessen en flacons alsmede folies; KFF+) scoort de gemeente met een inzamelresultaat van
ca. 12 kg/inw. in 2010 gemiddeld ten opzichte van landelijke cijfers voor brengvoorzieningen. Vanuit de
voorkeursvolgorde voor de afvalverwijdering (‘Ladder van Lansink’) wordt het grootste deel van het
huishoudelijk afval verbrand (nuttige toepassing:energieterugwinning) en slechts een deel gerecycled en/of
voorbereid voor hergebruik.

Toelichting

Het aangeboden HRA blijkt veel GFT en in mindere mate kunststoffen (waaronder KFF+) , OPK, hygiënisch
papier (o.a. luiers) en metalen te bevatten.
De totale begrote kosten (inzamel-, verwerkings- en indirect, organisatorische kosten) voor de gemeente
Valkenswaard bedroegen in zowel 2009, 2010 als 2011 circa 3,4 miljoen euro (excl. btw en excl. de kosten
gebruik milieustraat door Heeze-Leende). De grootste kostenpost betreft de operationele kosten (88% van
totaal), waarvan meer dan de helft voor rekening van de verwerking van restafval komt. Met totale uitgaven
van ca. 3,4 miljoen euro bedroegen de kosten per aansluiting gemiddeld circa € 251,- (het tarief van de
Afvalstoffenheffing verschilt voor één- en meerpersoons huishoudens). In vergelijking met de landelijke
benchmark in 2009 lagen de kosten voor de gemeente Valkenswaard bijna 30% hoger (circa € 55,- per
huishouden).
De burgers van de gemeente Valkenswaard zijn tevreden over de huidige manier van afval inzamelen,
waarbij wekelijks het HRA en GFT wordt opgehaald. Deze beoordeling is gebaseerd op basis van twee
recent uitgevoerde bewonersonderzoeken.
E.

Wat gaan we er voor doen?

De gemeente Valkenswaard werkt aan duurzaam afvalbeheer met daarbij aandacht voor de energie,klimaat,- en grondstoffenproblematiek. Preventie, scheiding en hergebruik van afvalstoffen zijn belangrijke
pijlers om schaarse grondstoffen en energie te besparen. De gemeente wil het afvalscheidingsgedrag van
bewoners stimuleren en speelt hier op in met goede voorzieningen en een mix van beleidsinstrumenten zoals
voorlichting, handhaving, educatie en regelgeving.
Randvoorwaarden in het gemeentelijke beleid zijn een goede en betaalbare service voor de burger en het
voorkomen van afwenteling van de huidige problemen op de volgende generaties. Hierbinnen streeft de
gemeente naar het verder verbeteren van afvalpreventie en –scheiding en de wijze waarop afval wordt
aangeboden tegen zo laag mogelijke kosten voor de burger. Verdergaande afvalpreventie en –scheiding zal
uiteindelijk moeten leiden tot de “afvalloze gemeente” en een lage afvalstoffenheffing voor de burger. De
materiaaltransitie die nodig is om dit te bereiken, is gericht op het sluiten van kringlopen op lokaal/regionaal
niveau. De gemeente Valkenswaard onderschrijft deze visie waarbij uiterlijk in 2040 geen huishoudelijk
restafval meer ontstaat in de gemeente. De weg er naar toe zal via een gefaseerde aanpak worden uitgevoerd:
eerst optimalisatie en vervolgens innovatie van het inzamelsysteem.
De gemeente maakt bij de keuze van beleidsmaatregelen steeds een zorgvuldige afweging tussen het
milieurendement, de kosten en het serviceniveau. Ook het effect van de afvalvoorzieningen op de kwaliteit
van de openbare ruimte worden hierbij betrokken. Dit betekent aandacht voor zwerfvuil en locatiekeuzes van
afvalcontainers in de openbare ruimte.
De gemeente Valkenswaard wil een gemeente zijn waarin burgers en ondernemers zich
medeverantwoordelijk voelen èn zich inzetten voor het schoonhouden van hun omgeving. Dit betekent meer
draagvlak creëren voor de beleidsmaatregelen die de gemeente wil uitvoeren en de burgers en ondernemers
aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid.

Toelichting

Om de LAP2-doelstellingen te behalen zou gefocust moeten worden op de deelstromen die het grootste
gewicht representeren. LAP2 zou behaald kunnen worden als het aandeel van de stromen GFT, KFF+ en oud
papier en karton (OPK) in het HRA met minimaal 50% verminderd wordt. Daarmee wordt ook meer
tegemoet gekomen aan voorkeursvolgorde uit de ladder van Lansink die in de Wet milieubeheer
voorgeschreven wordt.
Wanneer men financiële besparingen in de afvalinzameling wil realiseren, moet men de oplossingen zoeken
in verlaging van de operationele kosten. Binnen de operationele kosten is het terugdringen van restafval een
belangrijk mechanisme in het verlagen van de verwerkingskosten. Door het beter scheiden van herbruikbare
deelstromen uit het HRA kunnen jaarlijkse kosten worden bespaard op de verwerking van het afval. De
verbrandingskosten van HRA zijn hoog in vergelijking met de andere stromen. Op operationeel niveau is de
inzameling met duobakcontainers minder efficiënt (en gaat dus gepaard met hogere kosten) ten opzichte van
het gangbare systeem met twee separate minicontainers. Daarnaast is een eventuele invoering van
tariefdifferentiatie (“diftar”) op basis van volume-frequentie dan wel gewicht niet mogelijk. NB: de in
Valkenswaard gehanteerde verschillende tarieven voor één- en meerpersoons huishoudens zijn ook op te
vatten als een vorm van diftar.
Burger staat centraal
De gemeente heeft een aantal mogelijkheden tot haar beschikking om de hoeveelheid huishoudelijk restafval
te verminderen. Het gedrag van de burger staat hierbij centraal: de burger zal immers een beter
scheidingsgedrag moeten tonen. Het beter scheiden door de burger hangt van een aantal factoren af, waarbij
grofweg onderscheid kan worden gemaakt tussen de situatie ‘achter de voordeur’ en de situatie ‘op straat’.
De mate van invloed die de gemeente heeft op beiden, is verschillend mede vanwege het type
beleidsinstrument dat zij kan inzetten. Kortheidshalve wordt verwezen naar hoofdstuk 4.2 van de nota.
Drie maatregelenpakketten
In hoofdstuk 4 van de nota zijn drie maatregelenpakketten beschreven, waarbij de wijze van
huisvuilinzameling (halen en brengen) centraal staat:
A. Handhaven van huidige duobak;
B. Inzamelen van groen en grijs ontkoppelen;
C. Inzamelen zonder grijze container;
Per pakket is op hoofdlijnen ingegaan op de consequenties voor milieu, kosten en service.
De keuze voor een bepaald pakket aan maatregelen wordt bepaald door de doelstellingen en uitgangspunten
van het afvalbeleid. Het college kiest er voor om de inzameling van groen (GFT) en grijs (HRA) te
ontkoppelen door beide stromen separaat in te gaan zamelen. Hieronder wordt de keuze voor dit
maatregelenpakket B (optie 3) nader onderbouwd.
Keuze voor maatregelenpakket B, optie 3
Gelet op de matige prestatie van de duobak zal inzet van maatregelenpakket A niet tot de gewenste
verbeteringen op het gebied van milieu (doelstelling LAP-2) en kostenreducties leiden. In dit pakket staat
handhaven van de huidige duobak immers centraal. Dit geldt overigens ook voor de opties 1 en 2 in
maatregelenpakket B, waarbij de duobak (gewijzigd) wordt ingezet.

Toelichting

Maatregelenpakket C (geen grijze container) zal naar verwachting wel tot een substantieel lagere
hoeveelheid restafval leiden, waarbij de inschatting is dat LAP-2 gehaald kan worden. Pakket C vraagt wel
om grote investeringen voor aanleg van de fysieke infrastructuur, invoering van diftar en jaarlijkse
terugkerende exploitatiekosten (onderhoud, afschrijvingen ed.). Het is de vraag of deze kosten terugverdiend
kunnen worden als gevolg van een beter scheidingsrendement en de vermarkting van waardevolle
deelstromen.
Ontkoppelen van GFT en HRA via twee separate containers (maatregelenpakket B, optie 3) biedt
mogelijkheden om de hoeveelheid GFT substantieel te verhogen waarmee op korte termijn een slag in
verhoogd scheidingsrendement gemaakt kan worden. Daarnaast biedt dit systeem de nodige flexibiliteit om
verdere optimalisatie op een relatief eenvoudige manier door te voeren. Het is een zogenaamd groeimodel.
Om het scheidingsrendement nog verder te verhogen (en verdergaande kostenbesparingen en verminderde
milieudruk te realiseren) is het mogelijk om de ledigingfrequenties en containervolumes van GFT en HRA te
variëren en eventueel diftar in te voeren. Verder zijn er mogelijkheden om het systeem uit te breiden met
bijvoorbeeld de (P)MD-zak ((plastics), metalen en drankenkartons). Een andere optie is het systeem te
wijzigen door de grijze bak op termijn in te zetten voor de inzameling van mengstromen via een ‘sorteer
componenten’ container en het resterende huishoudelijke restafval via een grijze zak in te zamelen.
De uitwerking van de keuze voor maatregelenpakket B in een businesscase laat zien dat overgang op
alternerend inzamelen (GFT en HRA om de week via twee separate containers inzamelen) jaarlijks ca.
€ 180.000,- oplevert ten opzichte van de huidige situatie (wekelijks inzamelen met duobak). Omgerekend
betekent dit voor de burger een jaarlijkse besparing van ca. € 14,- per jaar. De daadwerkelijke hoogte van de
kostenbesparing is sterk afhankelijk van het scheidingsgedrag van de burgers en marktomstandigheden (i.e.
verwerkingstarieven/ vergoedingen).
Beleidsuitvoering: maatregelen en acties
In hoofdstuk 5 wordt de uitvoering van het beleid beschreven. Het betreft maatregelen die het college op de
korte (2012-2017) en middellange termijn (2017-2020) zal nemen om de geformuleerde doestellingen en
uitgangspunten te realiseren. Het gaat om maatregelen en acties op het gebied van communicatie,
handhaving, financieel-juridisch vlak en op operationeel niveau. Om de voorgenomen maatregelen op een
adequate manier te kunnen uitvoeren, is een gedegen projectorganisatie nodig, waarbij onderscheid is
gemaakt tussen een interne en externe projectorganisatie.
F.

Financiën

De uitwerking van de keuze voor maatregelenpakket B in een businesscase laat zien dat overgang op
alternerend inzamelen (GFT en HRA om de week via twee separate containers inzamelen) jaarlijks ca.
€ 185.000,- oplevert ten opzichte van de huidige situatie (wekelijks inzamelen met duobak). Omgerekend
betekent dit voor de burger een jaarlijkse besparing van ca. € 13,50 per jaar. De daadwerkelijke hoogte van
de kostenbesparing is sterk afhankelijk van het scheidingsgedrag van de burgers en marktomstandigheden
(i.e. verwerkingstarieven/vergoedingen).

Toelichting

Kosten per jaar [euro’s]

Nieuwe situatie (GFT en REST alternerend)
t.o.v. huidige situatie (duobak wekelijks)

(A) Inzamelkosten
Laagbouw: GFT- en restafval
Hoogbouw: restafval
(B) Verwerkingskosten
Restafval
GFT afval
(C) Kapitaallasten
Inzamelvoertuigen
Verwijderen tussenschotten duobakken
Aanschaf extra containers
Adresstickers
Uitzetten nieuw containers
Updaten adresbestanden
Coördinator
Communicatie
Overige kosten structureel
Verwerken ledigingen in CMS
Openstellen telefoonlijn
Totale kosten
Kosten per huishouden

-209.678
-

-58.000
23.000

5.750
41.073
821
5.750
3.286
3.286

-184.711
-13,53

Tabel: Totale jaarlijkse méérkosten alternerend inzamelen GFT en HRA t.o.v. huidige situatie

Deze kostenreductie bestaat uit (A) een besparing op de inzamelkosten en (B) een besparing op de
verwerkingskosten, verminderd met (C) de kapitaalslasten van de daarmee samenhangende investeringen. De
reductie is berekend t.o.v. het huidige kostenniveau. Met betrekking tot de begroting kan ten aanzien van de
drie onderscheiden onderdelen opgemerkt worden:
Ad (A): De gemeenten Eindhoven en Valkenswaard hanteren met ingang van 2010 een gefixeerd budget
voor CURE, jaarlijks te indexeren. Voor dit onderdeel geldt dus dat de reductie zowel geldt ten opzichte van
de begroting als ten opzichte van de werkelijke kosten. Bij invoering van alternerende inzameling zal met
CURE overeenstemming moeten worden bereikt over een verlaging van het budget.

Toelichting

Ad (B): Het deel van de geschatte besparing dat betrekking heeft op lagere verwerkingskosten, geldt,
aangezien de begrote en werkelijke verwerkingskosten al vele jaren slechts in geringe mate afwijken,
eveneens voor zowel werkelijke als begrote verwerkingskosten. De besparing is gebaseerd op een
verondersteld beter scheidingsgedrag bij burgers, en realisering is dus onzeker.
Ad (C): De kapitaalslasten zijn niet eerder begroot en gelden dus als extra kostenpost ten opzichte van
begroting alsmede ten opzichte van de werkelijke kosten. Het betreft de jaarlijkse lasten als gevolg van de
aanschaf van extra minicontainers. De investering bedraagt zo’n € 325.000,- (13.000 minicontainers à € 25,-)
hetgeen leidt tot jaarlijkse kapitaalslasten van ca. € 60.000,-. Zie bovenstaande tabel, eveneens weergegeven
op pag. 44 van de beleidsnota en toegelicht in bijlage 9.
Eventuele uitbreiding met extra haalvoorzieningen en/of extra brenglocaties voor kunststof
verpakkingsmateriaal (KFF+) moet budgetneutraal kunnen plaatsvinden.
Na invoering van de nieuwe inzamelsystematiek worden de navolgende maatregelen genomen om de
effectiviteit te volgen en te bewaken:
• De uitvoering van een nieuwe meting naar zwerfafval en afvaldumping. Hiervoor worden 16 uur uit de
formatie VTH ingezet, en deze worden opgenomen in het uitvoeringsplan;
• Het opstellen van een handhavingsplan en uitvoering daarvan. Dit wordt binnen de bestaande formatie
uitgevoerd;
• Monitoring van ingezamelde afvalstromen. Dit wordt thans al uitgevoerd en wordt gecontinueerd.
G. Vervolgstappen

Vervolgplanning
De lange termijn visie van de gemeente Valkenswaard is dat uiterlijk in 2040 geen huishoudelijk restafval
meer ontstaat in de gemeente. De weg er naar toe zal via een gefaseerde aanpak worden uitgevoerd: eerst
optimalisatie en vervolgens innovatie van het inzamelsysteem. Op de korte termijn (2012-2017) zullen de
inspanningen met name gericht zijn op het optimaliseren van het huidige systeem. De vervanging van de
huidige duobak in een alternerend systeem voor GFT en HRA maakt hiervan een belangrijk onderdeel en
deze inzamelmethodiek is geschikt voor een verdere gefaseerde aanpak op langere termijn (groeimodel). Op
de middellange termijn (2017-2020) zal de omslag worden gemaakt richting innovatie en een transitie naar
duurzaam materialenbeheer. De manier waarop dit zal gebeuren wordt te zijner tijd uitgewerkt en rond 2015
zal de raad hierover worden geïnformeerd.
Monitoring en evaluatie
Voor de uitvoering van de acties en het bewaken van realisatie van de gewenste resultaten is een goede
informatievoorziening noodzakelijk. Hierbij moet speciale aandacht worden besteed aan de opzet van
monitoring en (beleids)evaluatie. Met behulp van monitoring wordt inzicht verkregen of de geformuleerde
doelen op afvalgebied (milieu, kosten en service) in de tijd gerealiseerd worden. Onderdeel van de
monitoring is het vaststellen van de nulsituatie. Met onderhavige nota is hier invulling aan gegeven, middels
het in beeld brengen van de stand van zaken over 2010. Het college zal periodiek een aantal acties op het
gebied van monitoring uitvoeren om de vinger aan de pols te houden:

Toelichting

•

•

•

•

Jaarlijks zullen de ingezamelde hoeveelheden huishoudelijke afvalstromen worden bepaald en
sorteeranalyses van het HRA worden genomen. Met behulp van deze informatie wordt inzicht verkregen
in hoe de gemeente presteert met betrekking tot de geformuleerde milieudoelstellingen (het realiseren
van LAP2 en het milieuvriendelijker maken van de afvalinzameling).
Jaarlijks biedt het gemeentelijke financiële jaarverslag informatie over de kosten van de afvalinzameling.
Met deze informatie kan worden nagegaan of een kostenbesparing in de afvalinzameling en daarmee ook
een kostenbesparing richting de burger (in de vorm van verlaging van de afvalstoffenheffing) wordt
gerealiseerd.
Na de invoering van het alternerend inzamelen van de groene en grijze container en de additionele acties
op het gebied van communicatie en gescheiden inzamelen van plastic verpakkingsmateriaal, zal een
tevredenheidonderzoek onder de Valkenwaardse inwoners worden uitgevoerd om het ervaren
serviceniveau te meten.
De uitgevoerde acties, maatregelen en resultaten op het gebied van milieu, kosten en service worden
door middel van een jaarlijkse ‘stand van zaken’-rapportage in beeld gebracht.

H. Communicatie

Voorzien is het opstellen van een communicatieplan gericht op een betere afvalscheiding door burgers en
waarin aandacht is voor integraliteit met andere beleidsterreinen. Tevens dient tijdig begonnen te worden met
de voorlichting over wijzigingen in het inzamelsysteem.
I.

Bijlage(n)

Geen.
J.

Ter inzage liggende stukken

1: Beleidsnota inzameling huishoudelijke afvalstoffen 2012-2020.
Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

drs. R.F.W. van Eijck.

burgemeester

drs. A.B.A.M. Ederveen.

Raadsvoorstel

Voorgesteld besluit

BESLUIT
De raad van de gemeente Valkenswaard;

Gelet op de van toepassing zijnde artikelen van de Gemeentewet;
Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. 14 juni 2012;
BESLUIT
1.

2.

De beleidsnota inzameling huishoudelijke afvalstoffen Valkenswaard 2012-2020 vast te stellen,
inclusief het daarin geadviseerde maatregelenpakket B, optie 3, inhoudende wijziging van het
huidige inzamelsysteem van huishoudelijk afval middels de zgn. “duobak” naar alternerende
inzameling van de GFT- en restfractie;
Het college opdracht te geven om het vastgestelde beleid uit te voeren en de gemeenteraad over
de voortgang te informeren.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 2 juli 2012

de griffer

de voorzitter,

mevr. drs. C. Miedema

dhr. drs. A.B.A.M. Ederveen.
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