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Vraag 1 Risico’s doelstelling en financiën. Op Pag. 10. Is aangegeven welke hoeveelheden 
GFT/OPK/PMD aanwezig zijn in het huidige restafval. 

a) Met welke hoeveelheden GFT/OPK/PMD is gerekend in 2020 in het restafval (kilo per inwoner 
per jaar)?  

b) Welke tarieven per ton zijn gehanteerd voor: verwerken restafval, verwerken GFT, opbrengst 
OPK en opbrengst PMD? 

 

Antwoord  
a) We leggen onszelf doelstellingen op om de hoeveelheden, die door inwoners worden 

“geproduceerd” bij de bron te laten scheiden=sorteren. Door invulling te geven aan begrippen 
als circulaire economie en tegengaan van voedselverspilling zal er per saldo ook minder afval 
ontstaan. We beschikken over sorteeranalyses van 2015 en hebben gebruik gemaakt van de 
CBS-gegevens 2015. Daarom moeten we de prognose met enige terughoudendheid hanteren. 
Als we de doelstellingen gaan realiseren door de maatregelen die we voorstellen, dan zal de 
hoeveelheid GFT in het restafval van 90,9 naar ca. 30 á 40 kg per inwoner verminderen; OPK in 
het restafval van 45,7 naar 15 kg per inwoner verminderen en PMD in het restafval van 37,8 
naar 10 kg per inwoner verminderen. We verwachten dat er nog bruikbare en recyclebare 
fracties in het restafval zitten, ondanks onze maatregelen in de komende jaren. 

b) Voor de berekeningen zijn de tarieven 2016 gehanteerd: 
a. GFT: € 28,86 per ton; 
b. OPK: € 92,17 per ton; 
c. PMD: vergoeding € 788,-- per ton en sorteerkosten € 264,-- per ton; 
d. Restafval: € 67,50 per ton. 

 

Vraag 2. Tabel pag. 17. Er wordt ook een aanzienlijke toename verwacht van het inzamelen van 
“OVERIG AFVAL” (in 2020: 3374 ton, in 2016: 902) met eenzelfde afname van  het restafval. 
a. Welke categorieën afval betreft dit? 
b. Wat zijn de financiële consequenties? In de bijlage lijkt over deze fractie geen gespecificeerde opgave 
te zijn gedaan, zoals wel is opgenomen voor GFT/OPK/PMD.  
 

Antwoord 
a) Dit betreffen alle stromen afval die aan de bron zullen worden gescheiden. Dus niet alleen OPK, 

PMD en PMD, maar ook Glas, Textiel, KGA, Harde kunststof, (kleine) Elektronische apparatuur, 
Hout, Metalen enz. 

b) Dat is moeilijk uit te rekenen omdat er voor stromen een verwerkingstarief geldt (kosten) en voor 
sommige stromen een opbrengst. We hebben in onze berekeningen met € 15,-- per ton 
opbrengst gerekend en daarnaast de vermeden verwerkingskosten van het restafval 
meegenomen.   



 

Vraag 3. Wat is het effect op het personeelsbestand van NV-BAR Afvalbeheer en GR-BAR? 
 

Antwoord 
Voor de uitvoering van het nieuwe afvalbeleid is tijdelijk extra capaciteit geraamd voor de uitvoering . Er 
is 0,5 fte communicatie en 1 fte Toezicht/handhaving geraamd voor twee jaar. Voor projectmanagement 
is voor twee jaar 1 fte geraamd. Dit is verdeeld over de jaren 2017, 2018 en 2019. Voor extra 
werkzaamheden op de backoffice is structureel 2 fte geraamd. Waar de twee functies worden 
gepositioneerd moet bekeken worden door de twee organisaties.  
 

Vraag 4 Wat is de planning van de invoering van het nieuwe systeem? Is dit eind 2017 te verwachten?  
 

Antwoord 
In hoofdstuk 3 van de nota staat de planning en de fasering van de diverse maatregelen. Een aantal 
maatregelen kan al in 2017 worden ingevoerd. Er worden ook maatregelen in 2017 voorbereid, die 
vervolgens in 2018 worden geïmplementeerd. 
 

Vraag 5 Hoe wordt omgegaan met locaties waar bezwaar gemaakt wordt tegen plaatsing van een 
ondergrondse container? 
 

Antwoord 
De plaatsbepaling van noodzakelijke nieuwe OGC’s zal in overleg met direct omwonenden gebeuren. 
Daardoor verwachten we dat het aantal bezwaren minimaal zal zijn. Wij kunnen niet garanderen dat we 
uiteindelijk alle bewoners tevreden kunnen stellen, maar doen hiervoor wel een grote inspanning.  
 

 


