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Emmeloord, 10 december 2019.

Onderwerp
Nieuwe koers afvalscheiding 'Op naar 60 kilo restafval 2019-2025'

Advies raadscommissie
Debatstuk

Aan de raad.
Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit
1. Vaststellen van de voorgestelde koers voor de afvalscheiding 'Op naar 60 kilo 

restafval 2019-2025'.
2. Een budget van € 60.000 beschikbaar te stellen ten behoeve de uitwerking van de 

voorgestelde koers voor de afvalscheiding 'Op naar 60 kilo restafval 2019-2025'.
3. Het investeringsplan t.z.t. voor vaststelling voorleggen.
4. De 6e wijziging van de programmabegroting 2020-2023 vaststellen.

Doelstelling
De afvalinzameling aanpassen om de doelstelling te halen.

Inleiding
De ambitie van de landelijke overheid is 30 kilo restafval per persoon/per jaar over te 
houden. We stellen voor om in Noordoostpolder te kiezen voor 60 kilo restafval in 2025. 
Deze hoeveelheid is gebaseerd op jaarlijkse metingen op nationaal niveau en is een reële 
doelstelling.
Om deze ambitie te behalen zijn we in januari 2017 gestart met een nieuwe manier van 
afval inzamelen. De behaalde resultaten zijn positief. We zijn van 240 kilo restafval per 
persoon in 2015 naar 140 kilo restafval per persoon in 2018 gegaan.
We hebben echter nog een aantal stappen te zetten om te komen tot 60 kilo restafval 
per persoon/per jaar. Er zijn daarom nieuwe maatregelen nodig om de hoeveelheid 
restafval verder te laten dalen.

In 2018 kondigde het college, in een themabijeenkomst voor de raad, een voorstel aan 
voor meer en betere afvalscheiding. In het bijgevoegde koersdocument leest u over: de 
huidige stand van zaken, de maatregelen die we de afgelopen jaren hebben genomen, 
het resultaat hiervan en het voorstel voor een nieuwe koers voor de dóórontwikkeling 
van afvalinzameling: het Recycle-tarief.

Voorstel voor een nieuwe koers: Recycle-tarief, wat houdt het in?
Voor het halen van de doelstellingen zijn nieuwe maatregelen nodig. De voorgestelde 
koers: het Recycle-tarief, houdt in: gedifferentieerde tarieven waarbij, per huishouden, 
met een chip in de container of met toegangscontrole op de ondergrondse container, 
geregistreerd wordt hoe vaak restafval wordt aangeboden. Het wordt daarmee lonend 
om minder restafval aan te bieden en meer afval te scheiden.
De afvalstoffenheffing van huishoudens bestaat dan, net als bij andere 
nutsvoorzieningen, zoals: gas, water en elektra, uit een vast en een variabel tarief. Het 
variabele tarief is beïnvloedbaar door het volume van de container in combinatie met de 
frequentie van inzameling (volume/frequentie). Bewoners van hoogbouw, die gebruik
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maken van een ondergrondse container, hebben invloed door het aantal keren dat ze een 
zak restafval in de ondergrondse container werpen.

Visie op afvalinzameling in 2025
Na het invoeren van Recycle-tarief blijft er naar verwachting, nog 80 a 90 kilo restafval 
per persoon in het jaar na invoering over. Om te komen tot 60 kilo, verwachten we dat in 
2024 aanvullende maatregelen nodig zijn.

Uitgebreide informatie vindt u in het bijgevoegde koersdocument.

Argumenten
1. Verbranden van restafval wordt steeds duurder
Op 1 januari 2015 heeft de landelijke overheid een belasting ingevoerd voor het 
verbranden (en storten) van restafval. Alle gemeenten in Nederland betaalden, naast de 
reguliere verbranding- en transportkosten, een extra belasting van € 13,21 voor het 
verbranden van 1.000 kilo restafval. Sinds 1 januari 2019 is deze verbrandingsbelasting 
met ruim € 18,00 verhoogd naar € 32,12. De kans is reëel dat de verbrandingsbelasting 
nog verder zal stijgen de komende jaren. Het lijkt erop dat het een maatregel wordt om 
gemeenten te motiveren hun bewoners beter afval te laten scheiden. Om de stijging van 
de afvalstoffenheffing binnen de perken te houden is daarom een koerswijziging nodig.

2. Duurzaamheid belangrijk onderwerp voor het college
In het coalitieakkoord 2018-2022 heeft het college uitgesproken dat duurzaamheid een 
belangrijk onderwerp is voor gemeente Noordoostpolder. De ambitie van het college is 
om in 2030 energieneutraal te zijn. De focus ligt op schone energie, mobiliteit en de 
circulaire economie. Afvalscheiding is een belangrijk onderwerp binnen de circulaire 
economie. Werk maken van meer en betere afvalscheiding, draagt bij aan het behalen 
van de ambitie van het college.

3. Nog veel grondstoffen in ons restafval
Vijf keer per jaar meten we de hoeveelheid grondstoffen in het restafval. Deze soorten 
afval kunnen recycled worden. Dat is goedkoper dan het verbranden van afval en beter 
voor het milieu. Uit deze metingen blijkt dat er nog ongeveer 113 kilo grondstoffen per 
persoon/per jaar aanwezig zijn in het restafval. Dit is onder andere oud papier, plastic, 
gft, puin en hout.

4. Alleen nieuwe maatregelen helpen
De afgelopen jaren hebben we een aantal grote en kleine maatregelen getroffen te 
zorgen voor betere afvalscheiding. We zien aan de resultaten dat nieuwe maatregelen, 
zoals de invoering van de gft inzameling in het buitengebied in 2015 en invoering van de 
PMD en oud papier container in 2017, een positief effect hebben op afvalscheiding. 
'Zachte maatregelen' ondersteunen de grotere maatregelen, maar hebben op zichzelf 
minder effect.

Financiën
Voor de uitwerking van de voorgestelde Nieuwe koers afvalscheiding 'Op naar 60 kilo 
restafval 2019-2025' is € 60.000,- benodigd. Dit budget is nodig voor de uitwerking. 
Dekking vindt plaats ten laste van de post onvoorziene uitgaven, onderdeel incidenteel.

Kanttekeningen
1. Recycle-tarief in het begin mogelijk leiden tot een toename van afvaldumpingen, 

afvaltoerisme en zakken in andermans container.
2. Nagedacht moet worden over hoe we omgaan met inwoners met veel 

incontinentiemateriaal, afval van sondevoeding en stoma-afval.
Hier houden we bij de verdere uitwerking rekening mee en we monitoren de effecten van 
de nieuwe methode op deze groepen.
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Planning
Wanneer u kunt instemmen met de voorgestelde koers, gaan we aan de slag met de 
uitwerking en informeren we u.

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

Portefeuillehouder : A. Simonse
Steller : de heer M. van Brussel; 0527 63 34 86;
m.vanbrussel@noordoostpolder.nl
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 december 2019, no. 
19.0000080;

gelet op artikel 108 en 110 Gemeentewet, artikel 10.21 en 10:22 Wet milieubeheer;

Gezien de Afvalstoffen verordening Noordoostpolder 2013 en het Afvalbeleidsplan 
2011-2021;

BESLUIT:

1. De voorgestelde koers voor de afvalscheiding 'Op naar 60 kilo
restafval 2019-2025' vast te stellen met de toevoeging aan paragraaf 2.1 Doelstelling 
en resultaat (pag. 5):
Ambitie
30 kg restafval per persoon/per jaar in 2030;

2. Een budget van € 60.000 beschikbaar te stellen ten behoeve de uitwerking van de 
voorgestelde koers voor de afvalscheiding 'Op naar 60 kilo restafval 2019-2025';

3. Het investeringsplan te zijner tijd voor vaststelling voor te leggen;
4. De 6e wijziging van de programmabegroting 2020-2023 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering
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____________ PROGRAMMA_______________
Nr. Omschrijving

In deze begrotingswijziging zijn de financiële 
consequenties verwerkt voortvloeiende uit 
het
raadsvoorstel inzake nieuwe koers 
afvalscheiding.

LASTEN

0 Overhead, reserves en resultaat 

1 Fysieke leefomgeving

Mutaties reserves 

TOTAAL

BATEN

Mutaties reserves

VERHOGING VERLAGING

60.000

60.000

60.000 60.000

60.000 60.000

0 0

0

0 0

NIEUWE
RAMING

17.966.239

46.701.232

TOTAAL
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De raad van de gemeente Noordoostpolder besluit:

de programmabegroting voor het dienstjaar 2020 te wijzigen zoals hierna is aangegeven. 

6e wijziging van de programmabegroting 2020.

Aldus vastgesteld in de openbare vergade
ring van 27 januari 2020.
De nriffier. de voorzitter.

Ter kennisneming ingezonden

op 31 januari 2020

aan gedeputeerde staten van

Flevoland te Lelystad.
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