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Emmeloord, 24 maart 2015.

Onderwerp
Nieuwe afvalinzameling Noordoostpolder

Advies raadscommissie
[…] 

Aan de raad.
Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit
1. Op grond van artikel 169, lid 4 van de Gemeentewet het college berichten dat de 
    raad geen bedenkingen heeft tegen het besluit om:
    1. afval in te zamelen middels 4 containers in Noordoostpolder volgens de business 

        case van HVC.
    2. Zelf financieren van containers voor de nieuwe manier van afval inzamelen middels  
        een Europese Aanbesteding.
    3. Een keuze bieden aan maatschappelijke organisaties tussen een afkoopregeling 

        gedurende drie jaar of het inzamelen van specifieke afvalstromen.
2. Een investeringsbudget beschikbaar stellen ten behoeve van het realiseren van de 
    gehele nieuwe manier van afval inzamelen gemaximeerd op € 1,2 miljoen.
3. De 6e wijziging van de programmabegroting 2015 vaststellen.

Doelstelling
1. Informeren over het proces met de klank/werkgroep van bewoners over de nieuwe 
    manier van afval inzamelen in Noordoostpolder.

2. Een nieuwe manier van afval inzamelen invoeren in Noordoostpolder om de 
   (landelijke) scheidingsdoelstellingen te behalen.

Inleiding

De landelijke overheid heeft bepaald dat elke gemeente in Nederland meer inspanning 
moet leveren om meer recyclebare afvalstromen te scheiden uit het restafval.
De landelijke kaders geven aan dat 65% van recyclebare materialen uit het restafval 
moet worden hergebruikt in 2015. Om deze doelstelling te bereiken, moet de huidige 

manier van inzamelen op de schop. Er is een trendbreuk nodig in de huidige manier van 
afval inzamelen in Noordoostpolder.

In 2011 heeft de raad het afvalbeleidsplan vastgesteld. In het afvalbeleidsplan zijn 

ambities vastgelegd voor duurzaam en efficiënt afvalbeheer, anticiperend op 
ontwikkelingen. Het besluit van het college om op een andere manier afval in te gaan 
zamelen zijn in lijn met uw ambities in het afvalbeleidsplan. 

Het college hecht er waarde aan om de raad te betrekken bij drie belangrijke kernpunten 
van het voorstel, alvorens zij een besluit hierover neemt.
Op 9 februari is er een presentatie georganiseerd voor de Commissie Woonomgeving. 
Tijdens deze presentatie is de Commissie op de hoogte gebracht van het proces met de 

werk/klankbordgroep afval. Bovendien zijn de diverse fracties gevraagd om hun 
standpunt te uiten over:

1. Wijze van afval inzamelen: vier containers voor elk huishouden of omgekeerd 

inzamelen.
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2. Financieren van de benodigde containers: aanschaf/onderhoud via HVC of zelf 
investeren in containers.

3. Scholen/verenigingen die oud papier inzamelen: afkoopregeling of inzamelen van 
recyclebaar afval waar de gemeente geen inzamelstructuur voor heeft.

Argumenten

1.1.1. Afval inzamelen middels 4 containers.
Op 9 februari is de commissie woonomgeving, tijdens een themabijeenkomst over afval, 
geïnformeerd en hun standpunt gevraagd over de toekomstige wijze van afval inzamelen 
in Noordoostpolder. Evenals de werk/klankbordgroep afval hebben bijna alle fracties de 

voorkeur uitgesproken voor het inzamelen van afval middels 4 containers.

1.1.2. Landelijke doelstelling.
De landelijke overheid heeft in 2011 de ambitie uitgesproken dat, vanaf 1 januari 2015, 

elke gemeente in Nederland 65% van alle recyclebare materialen uit het restafval dient 
te scheiden. Inmiddels is deze ambitie verhoogd naar 75% hergebruik in 2020. 

1.1.3. In lijn met uw ambities uit het afvalbeleidsplan.

In 2011 hebt u het afvalbeleidsplan vastgesteld. In het afvalbeleidsplan zijn ambities 
vastgelegd voor duurzaam en efficiënt afvalbeheer, anticiperend op ontwikkelingen. Uw 
besluit om op een andere manier afval in te zamelen in Noordoostpolder zijn in lijn met 
uw ambities uit het afvalbeleidsplan.

1.1.4. Bewoners zijn betrokken bij het tot stand komen van het voorstel.
Bewoners uit De Erven, Het Waterland, Emmelhage, Tollebeek en Nagele betrokken bij 
het tot stand komen van het voorstel om op een andere manier afval in te zamelen. De 

wensen en ideeën van de bewoners zijn onderdeel geworden van de business case van 
HVC. Er is hoofdelijk gestemd over twee mogelijke opties. De bewoners unaniem 
gekozen voor het inzamelen van afval middels vier containers bij huishoudens.

1.1.5. Meer dienstverlening en minimaal kostenneutraal. 
HVC heeft in haar business case beschreven dat de nieuwe manier van afval inzamelen in 
ieder geval kosten neutraal ingevoerd kan worden. De verwachting is zelfs dat de 
onlangs ingevoerde verbrandingsbelasting op restafval niet nadelig van invloed is op de 

hoogte van de afvalstoffenheffing.  

De dienstverlening voor het inzamelen van afval wordt uitgebreid. Elk huishouden in de 
dorpen, buitengebied en Emmeloord ontvangen een oud papiercontainer en een 

container voor kunststof verpakkingen aan huis. Het uitbreiden van de dienstverlening 
met HVC is kostenverhogend. Anderzijds zullen er meer recyclebare afvalstromen worden 
ingezameld met een waarde en zal worden bespaard door minder aanvoer van restafval. 

1.1.6. Afval inzamelen met keuze voor huishoudens. Dit blijkt uit het volgende:
- Elk (laagbouw) huishouden ontvangt 4 afvalcontainers voor restafval, gft afval, oud 
   papier en kunststof verpakkingen/drankkartons (later mogelijk blik).
- Huishoudens in het buitengebied ontvangen eveneens 4 afvalcontainers zoals hierboven 

  omschreven. De inzamel frequentie van het inzamelen van gft in het buitengebied is 
  standaard eens per 2 weken. Dit is afwijkend van de inzamel frequentie in het stedelijk 
  gebied in de zomerperiode. In de zomerperiode wordt in het stedelijk gebied elke week 
  gft ingezameld.

- Focus ligt op het meer inzamelen van recyclebaar afval aan huis en het beperken van 
  de restafval door het verlagen van de inzamel frequentie voor het restafval.
- Keuze voor bewoners in het formaat/volume van de container.
- Keuze voor bewoners voor het aanvragen van een gratis, extra gft, papier of kunststof 

  container bij capaciteitsgebrek.
- keuze voor bewoners dat twee (kleine) huishoudens hun container voor papier –en 
  kunststof verpakkingen kunnen delen.
- Het gecombineerd inzamelen van kunststof verpakkingen en drankkartons (mogelijk 
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  later oud ijzer/blik).
- Bestikkeren van restafvalcontainers om illegale restafvalcontainers (ongeveer 5 a 10%) 

  te saneren.

1.1.7. Afvalstoffenbelasting.
De landelijke overheid heeft vorig jaar besloten dat er een afvalstoffenbelasting op het 

verbranden van restafval ingevoerd gaat worden. Deze maatregel is ingevoerd om het 
scheiden van afval te bevorderen en levert het rijk een bezuiniging op van ongeveer 
€100 miljoen. De gemeente gaat €13 euro meer betalen voor het verbranden van 1000 
kilo restafval. Op basis van de huidige hoeveelheden restafval gaat dit de gemeente 

€135.000 extra kosten, op basis van de huidige hoeveelheden restafval. Hoe beter 
bewoners hun afval gaan scheiden hoe minder de gemeente gaat betalen voor het 
verbranden van afval en afvalstoffen belasting.

1.2.1. Voorkeur voor zelf financieren.
Veel fracties hebben de voorkeur uitgesproken dat de gemeente zelf gaat investeren in 
de benodigde containers voor de nieuwe manier van afval inzamelen. Geen enkele fractie 
vindt het financieren van containers via HVC een optie.

1.2.2 Zelf investeren biedt bewegingsvrijheid.
HVC biedt in haar business case aan gemeente Noordoostpolder de mogelijkheid om de 
benodigde nieuwe minicontainers via HVC in de DienstVerleningsOvereenkomst (hierna 

DVO HVC) te huren en te onderhouden. De minicontainers zijn en blijven in deze 
constructie eigendom van HVC. Bij een eventuele ontvlechting als aandeelhouder of 
beëindiging van de DVO HVC zou deze constructie een ontvlechting verder bemoeilijken. 
Bovendien zou het aanschaffen van de benodigde containers via HVC de positie van de 

gemeente verzwakken, bij een eventueel juridisch geschil. 

1.2.3. Zelf investeren in containers niet duurder.
De kosten van het zelf investeren in container lijken net zo hoog als het huren hiervan 

via de DVO HVC. De rente en kapitaal lasten bij het aanschaffen van deze containers, 
inclusief invoeringskosten, worden afgeschreven in 10 jaar.

1.3.1. Minder maatschappelijke organisaties die minder oud papier inzamelen.

De afgelopen jaren zijn er zeven maatschappelijke organisaties gestopt met het 
inzamelen van oud papier. De maatschappelijke organisaties geven aan dat het moeilijk 
is om vrijwilligers te krijgen en te behouden. De overgebleven organisaties zamelen 
daarbij ook minder oud papier in. De afgelopen jaren is de hoeveelheid oud papier die 

maatschappelijke organisaties inzamelen gedaald met 28%. Deze daling komt door 
digitalisatie (tablets en telefoons), de financiele crisis en de mate van energie die 
maatschappelijke organisaties steken in het inzamelen van oud papier. De verwachting is 
dat de hoeveelheid oud papier nog verder zal dalen. De landelijke trend is dat minder 

maatschappelijke organisaties worden betrokken bij het inzamelen van oud papier.

1.3.2. Inzamelen van oud papier kan beter. 
Uit jaarlijks onderzoek blijkt dat in de wijken met een papiercontainer zoals de Erven, 

Emmelhage en Het Waterland veel minder oud papier in het restafval zit dan in de 
overige delen van Noordoostpolder. Zelfs in Marknesse (maatschappelijke organisaties 
die het best oud papier inzamelt) worden niet de resultaten behaald als in de 
proefwijken. Het inzamelen van oud papier in containers zorgt voor een aanzienlijke 

daling van restafval en draagt mede bij aan het behalen van de landelijke doelstelling.

1.3.3. Andere geluiden.
Alhoewel het inzamelen van oud papier door maatschappelijke organisaties over het 

algemeen op veel sympathie kan rekenen, zijn er ook veel bewoners die een andere 
mening hierover hebben. De gemeente hoort ook geluiden van bewoners die aangeven 
dat het inzamelen van oud papier een taak is van de gemeente tegen zo laag mogelijke 
kosten, gemak voor bewoners en met een maximaal resultaat. Veel bewoners zien graag 
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een verlaging van de afvalstoffenheffing vanwege de arbeid die zij leveren voor het 
scheiden van hun afval. 

1.3.4. Een keuze tussen afkoopregeling of het inzamelen van specifieke afvalstromen.
Een aantal fracties hebben hun standpunt uitgesproken over de toekomstige rol voor 
scholen en verenigingen die nu nog oud papier inzamelen. De standpunten van de 

fracties over dit onderwerp zijn uiteenlopend. De meeste fracties hebben zich 
uitgesproken voor een afkoopregeling voor scholen/verenigingen. Weer andere fracties 
wensen het inzamelen van specifieke afvalstromen. Het college wil met maatschappelijke 
organisaties in gesprek om hen een keuze te bieden tussen enerzijds een afkoopregeling 

en anderzijds het inzamelen van specifieke afvalstromen en invulling hiervan. Bij een 
keuze voor het inzamelen van specifieke afvalstromen is de vergoeding afhankelijk van 
ingezamelde hoeveelheden. De gemeente wil faciliteren met inzamel middelen. Het 
inzamelen door maatschappelijke organisaties mag niet een administratieve last 

opleveren.. Na twee jaar kan de inzameling van maatschappelijke organisaties worden 
geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie kan besloten worden om: 1. Te stoppen. 2. 
Doorgaan op de manier zoals men gewend was. 3. Uitbreiden met meerdere 
maatschappelijke organisaties. 

Financiën aankoop containers.
Omdat het totale bedrag de drempel voor Europees aanbesteden voor leveringen en 
diensten (€ 207.000) overschrijdt, is een Europese aanbesteding noodzakelijk. Om de 

belangen van gemeente Noordoostpolder te beschermen in kader van het 
aanbestedingsproces, wordt de verwachte hoogte van de investering aangegeven binnen 
die marges, waarbinnen enerzijds concurrerende inschrijvingen passen en anderzijds de 
lasten kunnen worden gedekt binnen de bestaande tarieven afvalstoffenheffing. Gezien 

de huidige markt, wordt verwacht dat de marge tussen zeer lage inschrijvingen en de 
maximaal reële inschrijvingen ligt tussen de € 500.000 en € 1.200.000. Zodra het 
definitieve investeringsbedrag bekend is, zal dit aan de commissie Woonomgeving 
kenbaar worden gemaakt en zal het definitieve investeringsbedrag worden meegenomen 

ter besluitvorming aan de raad in de hiervoor aangewezen rapportagemomenten 
(voorjaars-, najaar- of decemberrapportage). 

Klank/werkgroep afval.

Ongeveer 35 bewoners uit De Erven, Emmelhage en Het Waterland (hierna: proefwijk) 
hebben zich, na twee bewonersavonden, aangemeld om mee te praten in de 
werk/klankbordgroep afval. De dorpen in Noordoostpolder zijn later, in het 10 
dorpenoverleg, uitgenodigd om eveneens mee te praten over het anders inzamelen van 

afval. Naar aanleiding van deze uitnodiging hebben een aantal bewoners uit Tollebeek 
aangegeven deel te willen nemen aan dit overleg. Op een later moment heeft ook een 
bewoner uit Nagele aangegeven mee te willen praten over een andere manier van afval 
inzamelen.

De groep van bewoners is dan uitgegroeid tot ongeveer 40 bewoners. Om het proces 
werkbaar te houden is besloten om een werkgroep en klankbordgroep te formeren. De 
werkgroep (bewoners, HVC en gemeente) denken/praten mee tot het tot stand komen 

van het voorstel. De klankbordgroep heeft aan de kantlijn input geleverd. De werkgroep 
is zo breed mogelijk samengesteld, waarbij is gekeken naar ervaring in de branche, 
leeftijd en geslacht.

Er hebben in totaal vijf bijeenkomsten plaats gevonden. In het eerste overleg zijn 
afspraken gemaakt over het te volgen proces en zijn leden tevens geïnformeerd over de 
kaders van de landelijke overheid en gemeenteraad. 
Tijdens het tweede overleg is een werkbezoek gebracht aan afvalinzameling bedrijf, Rova 

in Zwolle. Tijdens dit bezoek zijn de leden van de klank/werkgroep breed geïnformeerd 
over deze nieuwe en innovatieve manieren van afval inzamelen en hebben bewoners uit 
het verzorgingsgebied van Rova gesproken die ervaring hebben met nieuwe manieren 
van afval inzamelen. 



No. 256343-5

De eerste twee bijeenkomsten waren bedoeld om de leden van de werk/klankbordgroep 

de benodigde informatie te verstrekken om op een goede manier input te kunnen leveren 
gedurende de bijeenkomsten. Hierna zijn drie verdieping bijeenkomsten met de 
werkgroep georganiseerd. In het voorjaar hebben alle bewoners van zowel de werk- als 
klankbordgroep een keuze kunnen maken tussen de twee overgebleven scenario’s. Er is 

hoofdelijk gestemd. De bewoners hebben unaniem gekozen voor het inzamelen van afval 
middels vier containers aan huis.

Kanttekeningen

1. Landelijke doelstelling.
De verwachting is dat, met het inzamelen van afval middels vier mini containers aan 
huis, de landelijke doelstelling nog niet helemaal behaald zal gaan worden. De komende 
periode zal samen met HVC gezocht worden naar aanvullende mogelijkheden om de 

landelijke doelstelling te behalen. 

2. Tarief restafval.
De focus op materiaalhergebruik betekent dat de aandeelhoudende gemeenten minder 

restafval gaan leveren aan de Afvalenergiecentrale van HVC. Deze vermindering van 
restafval van aandeelhouders wordt de komende jaren gecompenseerd door import-afval 
uit voornamelijk Engeland. Dit buitenlands afval kan echter worden verwerkt tegen een 
lager tarief dan het tarief wat aandeelhoudende gemeenten betalen aan HVC. HVC geeft 

aan dat dit zal leiden tot een noodzakelijke verhoging van het verbrandingstarief voor 
restafval van aandeelhouders. Doordat de volumes van restafval zullen dalen, zal deze 
prijsstijging geen effect hebben op de totale rekening voor het verbranden van restafval. 
HVC schetst in een nota in de AvA HVC, in december 2013, dat succesvol 

materiaalhergebruik de totale rekening voor gemeenten omlaag brengt, omdat de 
capaciteit in de oven benut kan worden voor verbranding van afval van derden met 
bijbehorende inkomsten. 

3. Inkomsten uit verkoop van recyclebaar afval. 
In de business case beschrijft HVC dat de totale kosten van de dienstverlening zullen 
gaan stijgen. Hier tegenover staat dat er meer recyclebare afvalstromen zoals kunststof 
verpakkingen en oud papier ingezameld zal worden. Deze recyclebare afvalstromen 

hebben een positieve waarde en compenseren, volgens HVC de hogere inzamelkosten. 
Per saldo verwacht HVC dat de dienstverlening kostenneutraal kan worden uitgevoerd.

In de berekening in business case van HVC is men uitgegaan van huidige marktprijzen 

van oud papier. De marktprijzen komen tot stand op basis van vraag en aanbod in de 
(internationale) markt en zijn door de gemeente niet te beïnvloeden. Inkomsten uit 
verkoop van recyclebaar afval kunnen van invloed (zowel positief als negatief) zijn op de 
begroting van het afvalbudget 

4. Vergoeding inzameling drankkartons.
De VNG en het verpakkend bedrijfsleven hebben vorig jaar onderhandeld over een 
eventuele vergoeding voor het inzamelen en verwerken van drankkartons. De vergoeding 

voor het inzamelen en verwerken van drankkartons zijn bepaald op €398,- per 1000 kilo 
drankkartons die de gemeente inzamelt. Hier tegenover staan ook kosten voor het 
transporteren, uitsorteren van drankkartons uit de kunststof verpakkingen. De 
verwachting is dat het gemengd inzamelen van drankkartons, samen met kunststof 

verpakkingen minimaal budgetneutraal kan worden uitgevoerd.

5. Europese Aanbesteding.
De uitkomst van een Europese aanbesteding van containers is vooraf lastig in te 
schatten. De prijzen van containers zijn mede afhankelijk van, en gekoppeld aan 
olieprijzen. Bovendien is het een vechtmarkt waarbij de leveranciers elkaar de tent uit 
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vechten middels juridische procedures. De kans bestaat dat de gunning van containers 
wordt uitgesteld door een juridische procedure.

6. Omruilen van het formaat container.
De bewoners in de werk/klankbordgroep afval hebben aangegeven het belangrijk te 
vinden dat bewoners een mogelijkheid krijgen om hun formaat container te ruilen. De 

gemeente wil bewoners vooraf op de hoogte brengen van deze omruilactie, zodat we de 
levering van diverse formaten kunnen organiseren in de Aanbesteding. Ook is het de 
wens van de bewoners om tussendoor een omruilactie voor containers in te bouwen. De 
verwachting is dat de tussentijdse omruilactie kan worden georganiseerd met de 

containers die reeds aanwezig zijn in Noordoostpolder. Echter het is vooraf lastig in te 
schatten hoeveel bewoners hun containers gaan ruilen voor een ander formaat. Mogelijk 
dat er extra containers moeten worden aangeschaft om een tussentijdse ruiling van 
containers mogelijk te maken. 

7. Besparing.
De Gemeente moet bezuinigen en onderzoekt diverse mogelijkheden om kosten te 
besparen. Een afkoopregeling gedurende drie jaar voor deze maatschappelijke 

organisaties kan de gemeente een besparing opleveren van €100.000 per jaar. 
 
Planning/uitvoering
[…] 

Bijlagen
Business case HVC: Meer waarde uit afval.  

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,                     de burgemeester,

Portefeuillehouder : dhr. A. Poppe
Steller : de heer M. van Brussel; 34 86; m.vanbrussel@noordoostpolder.nl
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 maart 2015, 
no. 256343-1.;

B E S L U I T:

1. Op grond van artikel 169, lid 4 van de Gemeentewet het college te berichten dat de 

    raad geen bedenkingen heeft tegen het besluit om:
    a. afval in te zamelen middels 4 containers in Noordoostpolder volgens de business 
        case van HVC.
    b. In te stemmen met het zelf financieren van containers voor de nieuwe manier van 

        afval inzamelen middels een Europese Aanbesteding.
    c. Een keuze te bieden aan maatschappelijke organisaties tussen een afkoopregeling 
        gedurende drie jaar of het inzamelen van specifieke afvalstromen.
2. Een investeringsbudget beschikbaar te stellen ten behoeve van het realiseren van de 

    gehele nieuwe manier van afval inzamelen gemaximeerd op € 1,2 miljoen.
3. De 6e wijziging van de programmabegroting 2015 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 28 april 2015.
De griffier,            de voorzitter,


