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NOORDOOSTPOLDER
Emmeloord, 22 mei 2020.
Onderwerp
Uitvoeringsplan Recycle-tarief
Advies raadscommissie
De fracties van CU-SGP, GroenLinks en CDA adviseren positief. Voor overige fracties is het een
debatstuk.
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
1. Kennis nemen van het Uitvoeringsplan Recycle-tarief.
2. Een budget van € 325.000 beschikbaar stellen voor het invoeren van Recycle-tarief.
3. De 14e wijziging van de programmabegroting 2020 vaststellen.
Doelstelling
Stimuleren van afvalscheiding door het Invoeren van Recycle-tarief.
Inleiding
Op 27 januari heeft u ingestemd met het Koersdocument “Op naar 60 kilo restafval in 2025”. Met het
vaststellen van het Koersdocument heeft u ingestemd met het invoeren van Recycle-tarief. Recycletarief 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 beter afval te scheiden.
De afvalstoffenheffing van huishoudens bestaat dan uit een vast- en een variabel tarief. Het variabele
tarief is beïnvloedbaar door het aantal keren dat bewoners hun restafval container aan de weg zetten
of het aantal zakken restafval die bewoners van hoogbouw in de ondergrondse restcontainer doen.
Het college heeft u toegezegd u te informeren in een themabijeenkomst over het Uitvoeringsplan
Recycle-tarief en u een investeringsvoorstel ter instemming voor te leggen.
Uitgebreide informatie vindt u in het bijgevoegde Uitvoeringsplan Recycle-tarief.
Argumenten
2.1 Investering inzamelmiddelen
Voor het invoeren van het Recycle-tarief is eenmalig € 325.000 benodigd. Dit budget is nodig voor het
bekostigen van de inzamelmiddelen, zoals ondergrondse papiercontainers en gft cocons bij
voornamelijk hoogbouw.
1.1 Kaders van de raad.
De raad heeft als kader gesteld dat het Recycle-tarief kostenneutraal dient te worden ingevoerd. Uit
het Uitvoeringsplan blijkt dat het invoeren van Recycle-tarief minimaal kostenneutraal kan worden
ingevoerd (tabel 2.2 Uitvoeringsplan).
2.3 Bewoners zijn betrokken bij het tot stand komen van het Uitvoeringsplan Recycle-tarief
Bewoners (Klankbordgroep afval) zijn betrokken bij het tot stand komen van het Uitvoeringsplan. De
bewoners uit de klankbordgroep hebben hun wensen en ideeën kenbaar gemaakt en deze zijn, waar
mogelijk binnen de kaders van de raad, verwerkt in het uitvoerings- en communicatieplan.
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Financiën.
2020

Voor het bekostigen van de inzamelmiddelen bij voornamelijk hoogbouw is een investering in
containers nodig van € 325.000. De afschrijvingslasten van deze investering € 21.667 worden vanaf
2021 verwerkt in het Recycle-tarief. In het uitvoeringsplan, op pagina 13, gaan we dieper in op de
investeringen van het invoeren van Recycle-tarief.
2021
De communicatie- en de implementatiekosten van de invoering van recycle-tarief bedragen € 230.000.
Deze kosten zullen door HVC worden verwerkt in de dienstverleningsovereenkomst (DVO) gedurende
vijfjaar. Deze hogere DVO kosten (€ 50.438 per jaar) worden meegenomen in het Recycle-tarief
gedurende 2021-2025.
Begin 2021 zullen de prullenbakken in de buitenruimte worden aangepast. De kosten € 25.000 zal
worden verwerkt in het Recycle-tarief.
Kanttekeningen
1. Nieuwe contracten
Het tien jarig contract met HVC, voor het inzamelen van ons afval en het verwerken van de
afvalstromen van de milieustraat loopt op 31 december 2022 af. De komende periode gaan we in
gesprek met HVC over een nieuw contract.
Daarnaast loopt ook het contract met Orgaworld, voor het verwerken van ons gft-e, loopt op 1 juli 2020
af. Het verwerken van ons gft-e afval moet opnieuw (Europees) aanbesteed worden. Mogelijk heeft
een nieuwe aanbesteding invloed op de tarieven voor het verwerken van het gft-e afval.
Overigens treden eventuele effecten ook op bij het huidige systeem van inzamelen.
2. Marktrisico’s:
De inzameling van grondstoffen levert de gemeente inkomsten op, die de hoogte van de
afvalstoffenheffing dempen. Deze inkomsten staan echter al een aantal jaren onder druk en zijn op dit
moment historisch laag. Het is een belangrijke oorzaak voor de stijging van de afvalstoffenheffing van
de afgelopen jaren. Ook in 2020 zien we deze inkomsten verder teruglopen. Om inzicht te geven in de
omvang van het risico is het effect van daling of stijging opbrengsten inkomsten uit verkoop
grondstoffen in 3 scenario's uitgewerkt.
3. Het gedrag van onze inwoners:
In de berekening van de afvalstoffenheffing zijn we uitgegaan van het realiseren van een hoeveelheid
restafval van 90 kg in 2024. Ervaringen bij andere gemeenten hebben laten zien, dat dit haalbaar is.
Of we deze doelstelling halen is uiteindelijk afhankelijk van het gedrag van onze inwoners. Als we
minder scheiden en dus meer restafval moeten afvoeren nemen de kosten van het afvoeren
vanzelfsprekend toe en dalen ook de inkomsten voor de ingezamelde grondstofstromen.
4. kosten voor HVC
HVC investeert mee bij het invoeren van Recycle-tarief. HVC heeft eerder kosten gemaakt om
haar organisatie "Recycle-tarief proof te maken en voorbereidingen getroffen Recycle-tarief ook
in andere HVC gemeenten in te voeren. Deze, eerder gemaakte, kosten brengt HVC niet in
rekening bij Noordoostpolder.
5. Vervolgstappen.
Zoals eerder vermeld komen we in 2024 uit op 90 kilo restafval per persoon, per jaar. De doelstelling
is om te komen tot 60 kilo restafval per persoon, per jaar. Er zullen aanvullende maatregelen genomen
moeten worden om de doelstelling te bereiken. Na het invoeren van Recycle-tarief gaan, we samen
met HVC, aanvullende maatregelen onderzoeken en implementeren.
6. Niet betalen voor de milieustraat
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De raad heeft als kader gesteld dat Recycle-tarief kostenneutraal dient te worden ingevoerd. Dat is
gelukt. Bewoners uit de klankbordgroep hebben echter de wens uitgesproken dat de milieustraat
gratis toegankelijk wordt en dat men, na het tweede bezoek aan de milieustraat, niet meer hoeft te
betalen. Deze investering in de uitbreiding van de dienstverlening kost geld. Dit zijn voornamelijk
investeringen aan de personele kant omdat er meer grondstoffen binnenkomen op de milieustraat. Dit
biedt biedt echter ook mogelijkheden om de grondstoffenscheiding op de milieustraat te optimaliseren.
De meerkosten van een onbeperkte toegankelijke milieustraat worden ruw geschat tussen de € 7 en
€ 10 per jaar.
Er is gekozen om de milieustraat, op dit moment, nog niet vrij toegankelijk te maken. Als er, na het
invoeren van Recycle-tarief, meer inzicht is in de (financiële) effecten van Recycle-tarief dan kan
alsnog besloten worden tot een vrij toegankelijke milieustraat.
Planning/uitvoering
Indien u positief besluit over de investeringen, dan gaat HVC alle benodigde inzamelmiddelen
bestellen. Na het besluit van de raad gaan we ook volop communiceren over Recycle-tarief. Vanaf 1
augustus gaat HVC nieuwe restcontainers met chip bij huishoudens plaatsen en worden vanaf die
periode ook de ondergrondse containers voor oud papier geplaatst. Daarnaast worden ook de gft
cocons bij hoogbouw geplaatst. Ook zullen we u in de komende periode een besluit voorleggen over
het vaststellen van de tarieven van de afvalstoffenheffing en het vaststellen van de aanpassingen van
de afvalstoffenverordening. Vanaf 1 oktober is het de planning dat we gaan proefdraaien met Recycletarief waarna we op 1 januari 2021 van start gaan met Recycle-tarief.

Bijlagen
1. Uitvoeringsplan Recycle-tarief inclusief Communicatieplan.

Portefeuillehouder
Steller

J.W. Simonse
de heer M. van Brussel; 0527 63 34 86; m.vanbrussel@noordoostpolder.nl
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NOORDOOSTPOLDER
RAAD

De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 mei 2020, no. 20.0000859;
gelet op de artikelen 108, 110, 189 en 192 Gemeentewet en artikelen 10.21 en 10:22 Wet
milieubeheer;
Gezien de Afvalstoffen verordening Noordoostpolder 2013, het Afvalbeleidsplan
2011-2021 en het Koersdocument 'Op naar 60 kilo restafval 2019-2025’;

BESLUIT:

1. Kennis te nemen van het Uitvoeringsplan Recycle-tarief;
2. Een budget van € 325.000 beschikbaar te stellen voor het invoeren van Recycle-tarief;
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GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2020

No. 20.0000

PROGRAMMA
Nr. Omschriivinq
In deze begrotingswijziging zijn de financiële
consequenties verwerkt voortvloeiende uit
het
raadsvoorstel inzake recycletarief afval.

LASTEN
Voor het begrotingsjaar 2020 vloeien hier
geen financiële consequenties uit voort.

VERHOGING

VERLAGING

NIEUWE
RAMING

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2020

No. 20.0000

De raad van de gemeente Noordoostpolder besluit:
de programmabegroting voor het dienstjaar 2020 te wijzigen zoals hierna is aangegeven.
14e wijziging van de programmabegroting 2020.

Ter kennisneming ingezonden
op 03 juli 2020
aan gedeputeerde staten van
Flevoland te Lelystad.
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