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Beantwoording vragen CDA en progressief Woerden naar aanleiding van het 

raadsvoorstel: afvalinzameling 15R.00074 

2 maart 2015 

 

Vraag 1: 

Het voorstel is om een zwaarwegende bewonerspeiling te houden. A) Zijn er ervaringen bij andere 

gemeenten op grond waarvan deze gedachte is ontstaat? B) Waarom is gekozen voor een analoge 

peiling? C) Wat zijn de gebudgetteerde kosten voor een bewonerspeiling? D) Welke ambtelijke 

capaciteit is hiermee gemoeid? 

 

Antwoord 1A t/m D: 

A) Zijn er ervaringen bij andere gemeenten op grond waarvan deze gedachte is ontstaan? 

Deze gedachte is ontstaan doordat tijdens de bewonersavonden bleek dat inwoners verschillende 

voorkeuren hebben. Tijdens de raadscommissie van 4 december bleek dat ook de raadsleden 

verschillende voorkeuren hebben. Zo veel mensen, zo veel meningen. Met een bewonerspeiling wordt 

de meerderheid van voorkeuren inzichtelijk gemaakt zo is de gedachte. Daarbij wordt met een 

bewonerspeiling direct en concreet invulling gegeven aan onze inspraak-/ participatieverordening en 

de wens van de coalitie om meer gebruik te maken van de inbreng van onze burgers. 

B) Waarom is gekozen voor een analoge peiling? 

Een analoge peiling met behulp van gekleurde stickers is laagdrempelig. Iedereen kan hieraan 

meedoen, ook mensen die niet in bezit zijn van of handig zijn met een computer. Bovendien worden 

alle huishoudens bereikt omdat iedereen afval aanbiedt. 

C) Wat zijn de gebudgetteerde kosten voor een bewonerspeiling? 

De kosten voor de bewonerspeiling zijn gebudgetteerd op € 17.000. Dit is inclusief brieven, stickers, 

tellen en rapporteren. 

D) Welke ambtelijke capaciteit is hiermee gemoeid? 

Naast de kosten genoemd onder C zit de ambtelijke tijdsbesteding vooral in de 5 inloopavonden. 5 

Avonden met 2 medewerkers van 20.00 – 22.00 uur. 

 

Vraag 2:  

Op pagina vier is een tabel opgenomen met een verwacht milieurendement. Op basis waarvan is 

gekomen tot de inschatting van het verwachte milieurendement? Is er een (ambtelijke) benchmark 

voor handen met vergelijkingscijfers? 

 

Antwoord 2: 

Het milieurendement van optie A is gebaseerd op het afvalbeheerplan 2013 – 2017, waarin 

omgekeerd inzamelen wordt voorgesteld. Omgekeerd inzamelen betekent dat het aanbieden van 

restafval minder aantrekkelijk is dan het aanbieden van grondstoffen. Omgekeerd inzamelen kan op 2 

manieren worden ingevuld: 1) m.b.v. ondergrondse containers (proef Kamerik en Muntendreven in 
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Snel en Polanen)  en 2) door de minicontainers restafval minder vaak op te halen (in voorliggend 

voorstel van 1x in de 2 weken naar 1x in de 4 weken). 

Het verwachte milieurendement van omgekeerd inzamelen is in het afvalbeheerplan 2013 - 2017 

gesteld op 65%. 

Het milieurendement van optie C is gebaseerd op het resultaat dat in vergelijkbare gemeenten 

(benchmarkrapport november 2014) wordt behaald met dit systeem. Het milieurendement voor optie B 

is geschat op ergens tussen het resultaat van optie A en optie C. 

 

Vraag 3: 

In het voorstel staat: 

Kosten voor implementatie en onderhoud keuzemogelijkheden: Voor alle 3 de keuzemogelijkheden 

geldt dat deze kosten met zich meebrengen voor implementatie. Keuzen B en C gaan daarbij gepaard 

met jaarlijks terugkerende kosten voor bijvoorbeeld aanslag afvalstoffenheffing, containerbeheer 

enz.  Voor alle 3 de systemen geldt dat het totaal van kosten en opbrengsten binnen de financiële 

kaders van het afvalbeheerplan 2013 – 2017 passen.   

 

Dit geeft echter weinig houvast om een keuze te maken. Van alle drie de mogelijkheden begrijp ik dat 

deze binnen de ruime kaders van het Afvalbeheerplan passen. Echter, geef mij inzicht in de plussen 

en minnen van iedere keuze. 

Bij variant A is het effect van grondstof minder, bij B en C zijn er extra kosten verbonden aan meer 

inzamelrondes en aan een belastingadministratie. In een tabel zou ik daar een inschatting van willen 

zien, evenals een inschatting van de hieraan verbonden ambtelijke capaciteit.  

Ik neem aan dat hiervoor een berekening is gemaakt voordat dit is voorgelegd aan de raad. Graag 

ontvang ik de inzichten hiervoor van u. 

 

Antwoord 3: 

In de onderstaande tabel vindt u een globale doorrekening van de effecten van de scenario’s op de 

verschillende kostenposten op de begroting. De verwerkingskosten van restafval en opbrengsten van 

grondstoffen zijn gebaseerd op respectievelijk 65%, 70% en 75% bronscheiding voor de scenario’s A, 

B en C. De scenario’s zijn vergeleken met de huidige begroting inclusief de kapitaallasten van de 

investeringen uit het afvalbeheerplan 2013 – 2017 (bijv. investering in ondergrondse containers). 
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Excl. € 250.00 BTW compensatie 

 

Deze raming is inclusief de meerkosten voor het legen van de 35 verzamelcontainers voor Plastic, 

Metalen en Drankkartons. De meerkosten voor het inzamelen van papier i.s.m. verenigingen en het 

afdragen van de papierinkomsten zijn niet meegenomen in deze raming.  

 

 

Vraag 4: 

Om de scenario’s op waarde te kunnen schatten is een overzicht van de kosten en de baten van de 

diverse scenario’s nodig. Een scenario dat hogere scheiding (en dus baten) oplevert mag meer kosten 

omdat het ook meer oplevert.  

In hoeverre zijn de te verwachten baten (toenemende inkomsten voor gescheiden stromen) verwerkt 

in de financiële onderbouwing van ieder van de scenario’s? 

 

Antwoord 4: 

Zie antwoord 3. 

 

 

  

Kostenposten afvalbegroting Huidige 

begroting incl 

invest. ABP

 Scenario A: 

minder vaak 

ophalen 

 Scenario B: 

belonen voor 

minder vaak 

aanbieden 

 Scenario C: 

betalen per 

aanbieding 

Inzamelkosten restafval minicontainers 613.000€               517.000€            517.000€            517.000€            

Inzamelkosten restafval ondergrondse containers 213.000€               213.000€            213.000€            213.000€            

Verwerkingskosten restafval 678.000€               498.000€            352.000€            277.000€            

Inzamelkosten grondstoffen 548.000€               694.000€            694.000€            694.000€            

Resultante van verwerkingskosten en opbrengsten grondstoffen -132.000€              -244.000€           -359.000€           -474.000€           

Inzamelmiddelen 130.000€               130.000€            130.000€            130.000€            

Milieustraat, grofvuil, saldo bedrijfsinzamelen 518.000€               518.000€            518.000€            518.000€            

Kapitaallasten en investering 833.000€               725.000€            725.000€            725.000€            

Overhead 257.000€               257.000€            321.000€            321.000€            

Doorbelasting straatreiniging 553.000€               553.000€            553.000€            553.000€            

Totaal 4.211.000€            3.861.000€         3.664.000€         3.474.000€         
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Vraag 5: 

Wat zijn de incidentele en structurele kosten voor scenario’s B en C (i.e. invoer van gechipte bakken, 

een systeem om aantal aanbiedingen te tellen en een administratie om beloningen c.q. straffen te 

administreren en de uitbetaling/inning mee uit te voeren) 

 

Antwoord 5: 

 

 

 

Vraag 6: 

In het huidige scenario A wordt uitgegaan van de (bekritiseerde) frequentie van een keer in de vier 

weken ophalen. Wij begrijpen dat verschillende ophaalfrequenties voor diverse stromen (2, 3 en 

vierwekelijks door elkaar) tot praktisch onuitvoerbare dagen leidt als alle stromen een keer tegelijk aan 

de beurt zijn.  

Is een driewekelijks scenario praktisch wel uitvoerbaar als alle stromen hierin meebewegen? 

Bijvoorbeeld het schema: restafval, gescheiden stromen, gescheiden stromen, restafval, gescheiden 

stromen, gescheiden stromen? (ander driewekelijks schema mag natuurlijk ook) 

 

Antwoord 6: 

In principe is een dergelijk schema mogelijk. Kanttekening hierbij is dat wanneer in de 2 

tussenliggende weken de grondstoffen gft, papier en PMD worden ingezameld de ophaalfrequentie 

voor restafval en grondstoffen gelijk is. Hierdoor is de prikkel om de grondstoffen uit het restafval te 

scheiden lager dan wanneer het restafval 1x in de 4 weken wordt ingezameld en de grondstoffen 1x in 

de 2 weken. Met andere woorden van dit scenario wordt een scheidingspercentage lager dan 65% 

verwacht. 

 

 

  

Overzicht van eenmalige en structurele kosten t.b.v. registratie en teruggeven/ innen variabel tarief

afvalbeheerplan 

2013 - 2017

scenario A scenario B scenario C

Eenmalige kosten

Software, registratieapparatuur e.d. 100.000€        100.000€        

Bechippen minicontainers 154.000€        154.000€        154.000€        

Optimalisatie containermanagement ondergrondse containers 40.000€                   40.000€          40.000€          40.000€          

Vervanging bovengrondse en inpandige restafvalcontainers voor 

ondergrondse containers met toegangsregistratie 400.000€                 400.000€        400.000€        400.000€        

440.000€                 594.000€        694.000€        694.000€        

Structurele kosten

Extra administratie en licentiekosten software 64.000€          64.000€          

-€                          -€                 64.000€          64.000€          
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Vraag 7: 

Er zijn nu twee scenario’s die op een financiële prikkel steunen. Waarbij het scenario van boete 

achteraf als meest effectief bestempeld wordt, vooral omdat hierbij iedere twee weken een nieuwe 

prikkel is.  

Klopt het dat de effectiviteit dus vooral in de tweewekelijkse prikkel zit? En minder in het feit dat hier 

met straf i.p.v. met beloning gewerkt wordt? 

 

Antwoord 7: 

Nee. De effectiviteit van scenario C zit vooral in het feit dat bij iedere aanbieding de afweging wordt 

gemaakt of dit de € 4,50 die nog betaald moet worden waard is. Andersom dus teruggave, werkt 

minder goed, omdat het geld toch al is overgemaakt. Zie verder vraag/ antwoord 8. 

 

 

Vraag 8: 

Is een combinatiescenario voor B en C mogelijk? Dus waarbij afvalstoffenheffing gelijk blijft en B) 

achteraf beloond wordt voor minder aanbieden. Maar waarbij deze beloning wel per ophaalcyclus op 

kan lopen? 

 

Antwoord 8: 

1. Ja een combinatie van B en C is mogelijk.  

2. Nee, de vooraf te betalen afvalstoffenheffing blijft dan niet gelijk aan de huidige 

afvalstoffenheffing.  

 

Toelichting deel 1: 

In het verlengde van het antwoord op vraag 7 opgemerkt dat mensen minder gevoelig zijn voor een 

beloning dan voor betalen per aanbieding. Wanneer de afvalstoffenheffing begin van het jaar is 

betaald, is de prikkel om hierop een teruggave te realiseren bij de meeste mensen niet groot. Zo ook 

bijvoorbeeld bij de energierekening. Deze wordt aan het begin van het jaar betaald. Aan het eind van 

het jaar zijn mensen blij als er geld wordt terug gestort, maar het heeft hun gedrag gedurende het jaar 

niet/ nauwelijks beïnvloed. Het geld was al overgemaakt. 

In aanvulling op bovenstaande wordt opgemerkt dat de afvalstoffenheffing in combinatie met andere 

gemeentelijke heffingen geïnd. Hierdoor is het te betalen bedrag dusdanig groot dat een teruggave 

van € 4,50 per keer in het niet valt. 

 

Toelichting deel 2: 

Met betrekking tot de hoogte van de afvalstoffenheffing in hier voorgesteld scenario wordt opgemerkt 

dat de meeste huishoudens een aantal weken per jaar met vakantie zijn. Teruggave is dan 

‘eenvoudig’ verdiend. In het hier voorgestelde teruggave systeem betekent dit dat de initieel te betalen 

afvalstoffenheffing omhoog moet om de inkomsten te garanderen. Deze zou dan gelijk zijn aan het 

tarief van 26x de container aanbieden in scenario C, i.e. € 242,- per jaar voor alle huishoudens. 


