Beleidsplan afval en grondstoffen 2019 – 2023

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave........................................................................................................................................ 2
Lijst met afkortingen/begrippen ............................................................................................................. 3
Inleiding................................................................................................................................................... 4
1. Onze wens en opdracht ...................................................................................................................... 5
1.1 Onze wens ..................................................................................................................................... 5
1.2 Landelijke ontwikkelingen ............................................................................................................ 5
1.3 Lokale ontwikkelingen .................................................................................................................. 6
1.4 Waar staan we nu? ....................................................................................................................... 6
2. Hoe halen we onze ambitie?............................................................................................................. 11
2.1 Ambities en doelen ..................................................................................................................... 11
2.2 Keuzes ......................................................................................................................................... 12
2.3 Overzichten varianten................................................................................................................. 13
2.4 Overige keuzes ............................................................................................................................ 17
2.5 Maatregelen ................................................................................................................................ 18
2.6 Toekomstige ontwikkelingen ...................................................................................................... 20
3. Financiën ........................................................................................................................................... 21
3.1 Meerkosten van de varianten ..................................................................................................... 21
3.2 Investeringen .............................................................................................................................. 21
3.3 Dekking 2019............................................................................................................................... 21
3.4 Meerjarenperspectief ................................................................................................................. 21
3.5 Indicatief effect op de hoogte van de afvalstoffenheffing ......................................................... 22
4. Voorkeursvariant .............................................................................................................................. 22
4.1 Wat zijn de Indicatieve financiële gevolgen voor onze inwoners? ............................................. 23
5. Implementatie variant 2 ................................................................................................................... 24

Beleidsplan afval en grondstoffen 2019-2023

2

Lijst met afkortingen/begrippen
ASH:
Bronscheiding:
GFT:
Nascheiding:
OPK:
PMD:
VANG:
VNG:

Afvalstoffenheffing
Scheiden aan de bron, oftewel in het huishouden
Groente, fruit en tuinafval
Na het inzamelen bij huishoudens de grondstoffen uit het afval scheiden
Oud papier en karton
Plastic verpakkingen, Metaal (blik) en Drankenkartons
Van Afval Naar Grondstof
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
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Inleiding
De grote vraag naar grondstoffen voor onze dagelijkse welvaart, begint tegen de grenzen aan te lopen van wat
onze aarde nog aan kan. Dit onderwerp is zo belangrijk geworden dat het inmiddels op alle agenda’s staat van
de grote wereldleiders. Er zullen keuzes moeten worden gemaakt om de volgende generaties een
welvaartsniveau te gunnen, wat de huidige generatie dagelijks geniet.
Voldoende reden om als college onze verantwoordelijkheid te nemen en plannen te maken hoe wij bij kunnen
dragen aan dit probleem door een verantwoord beleid op afval en grondstoffen te formuleren. Met dit
Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2019 – 2023 kunnen wij een belangrijke eerste stap zetten op weg naar een
duurzame en afvalloze gemeente. We streven er naar om zo veel als mogelijk afvalloos en circulair te zijn.
Circulair betekent concreet dat we grondstoffen niet weg gooien maar deze gebruiken als grondstof voor het
laten maken van nieuwe producten. Het restafval dat niet kan worden hergebruikt als grondstof, zetten we
door middel van verbranding om in energie en warmte. Hoe en waarom we dat doen, wordt in dit Beleidsplan
Afval en Grondstoffen beschreven.
Op weg naar een circulaire afvalketen, hebben de Rijksoverheid en de VNG samen de zogenaamde VANGdoelstellingen geformuleerd. VANG staat voor ‘Van Afval Naar Grondstof’. De ambitie van de Rijksoverheid is
om in 2020 tenminste 75% grondstoffen te scheiden van het huishoudelijk afval. Dat betekent dat er dan nog
maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar mag overblijven. De ambitie van de Rijksoverheid gaat nog
verder. In 2025 mag er nog maar maximaal 30 kg restafval per inwoner per jaar zijn. Wij hebben ook deze
ambitie en willen op termijn (2050) een volledig afvalloze gemeente worden.
In dit Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2019 – 2023 gaan we eerst in op de huidige situatie en de huidige
resultaten. Dan komt in het beleidsplan onze ambitie aan de orde die we ook in het collegeprogramma hebben
opgenomen; we willen groeien naar een afvalloze gemeente. Dan werken we een aantal varianten uit met de
bijbehorende effecten van die varianten op de kilogrammen restafval en op de kosten. Tot slot geeft het
college aan wat hun voorkeursvarianten is en welke maatregelen hierbij horen met een bijbehorende
indicatieve planning voor de implementatie.
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1. Onze wens en opdracht
1.1 Onze wens
Wij willen de hoeveelheid huishoudelijk afval terugdringen. De ambitie om een afvalloze gemeente te worden,
staat in het collegeprogramma 2018-2022. Wij kennen onze verantwoordelijkheid en nemen die ook. Daarom
willen we meehelpen om de doelstellingen van de Rijksoverheid zoals die in het VANG programma worden
omschreven, concreet te maken. Wij willen een bijdrage leveren aan de circulaire economie en ondersteunen
deze doelstellingen van de Rijksoverheid.

1.2 Landelijke ontwikkelingen
Circulaire Economie
De capaciteit van onze aardbol kent grenzen aan het leveren van grondstoffen, terwijl het aantal mensen sterk
blijft groeien. De afgelopen honderd jaar is de wereldbevolking verviervoudigd en in 2050 zijn we naar
verwachting zelfs met ruim negen miljard mensen. Onze honger naar grondstoffen neemt dus snel toe, terwijl
de beschikbare hoeveelheid grondstoffen alleen maar afneemt. In de traditionele ‘lineaire economie’ worden
grondstoffen verbruikt. Aan het eind van de levensduur van een product verdwijnen de grondstoffen in de
verbrandingsoven en gaan ze verloren. In het beste geval maken we er energie van. In een circulaire economie
worden grondstoffen hergebruikt. Bij het ontwerp van producten zijn we zuinig met het gebruik van nieuwe
grondstoffen. Aan het eind van de levensduur van het product worden de grondstoffen weer herwonnen en
gebruikt om nieuwe producten van te maken.
Alleen als we op die manier met grondstoffen omgaan, kunnen we ook in de toekomst nog welvarend leven op
een gezonde planeet, met een duurzame en sterke economie.

Figuur 1: circulaire economie
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Van Afval Naar Grondstof (VANG)
De Rijksoverheid gelooft dat de overgang van een lineaire naar een circulaire economie essentieel is voor
Nederland. Om die reden is het VANG programma opgezet. In dit programma worden actielijnen beschreven
waarmee in Nederland de circulaire economie wordt bereikt. Specifiek voor gemeenten zijn in het programma
doelstellingen geformuleerd met betrekking tot huishoudelijk afval. De landelijke ambitie is om in 2020 te
komen tot maximaal 100 kilogram restafval per inwoner per jaar en 75% afvalscheiding. Deze doelstelling is de
totale hoeveelheid fijn en grof huishoudelijk restafval tezamen.
De ambitie van de Rijksoverheid stopt niet bij 100 kg. In 2025 is de doelstelling om de hoeveelheid restafval te
reduceren naar 30 kg en voor 2050 streven we naar 0 kg restafval per inwoner per jaar.

Afvalstoffenbelasting
De Rijksoverheid stuurt op het terugdringen van de hoeveelheid restafval door het heffen van extra
belastingen op de hoeveelheid restafval. De heffing wordt berekend op al het afval dat gestort of verbrand
wordt en niet op afval dat wordt gescheiden of als grondstof wordt ingezet. De heffing is in 2019 ten opzichte
van 2018 meer dan verdubbeld: van € 13,21 per 1000 kilo restafval naar € 32,12. De verwachting is dat de
Rijksoverheid deze belasting de komende jaren steeds verder gaat verhogen. In de berekeningen is het tarief
van 2019 verwerkt. Omdat er nu nog geen zicht is op de ontwikkelingen van dit tarief vanaf 2020 kan het zijn
dat hier nog aanpassingen in de toekomst nodig zijn.

1.3 Lokale ontwikkelingen
Aanbesteding verwerkingscontract restafval
Wij hebben een contract voor de verwerking van het restafval. Dit contract heeft een looptijd tot eind 2019.
Dit betekent dat wij de verwerking van het restafval door middel van een Europese aanbesteding op de markt
zetten voor de verwerking van het restafval vanaf 2020. De tarieven voor het verwerken van restafval zijn de
afgelopen jaren gestegen in de markt. Omdat de aanbesteding nog niet is gedaan, is er nog geen zekerheid
over het tarief van het restafval voor de komende jaren. Gezien de ontwikkelingen in deze markt verwachten
we een stijging van het tarief voor restafval. In de berekeningen van de kosten voor het beleid, hebben we een
aanname gedaan voor een tarief van restafval waarvan we inschatten dat dit realistisch is. Omdat dit nog geen
zekerheid is, kan het zijn dat op termijn een aanpassing noodzakelijk is van de financiële effecten.

1.4 Waar staan we nu?
Huidige situatie
Onze gemeente heeft circa 45.700 inwoners, verdeeld over bijna 21.000 huisaansluitingen. De
huisaansluitingen bestaan uit ongeveer 60% grondgebonden woningen en 40% hoogbouw en gestapelde
bouw.
Het huidige scheidingspercentage in onze gemeente bedraagt 52%. De hoeveelheid fijn restafval was in 2017
220 kg per inwoner per jaar. De hoeveelheid grof huishoudelijk restafval die op het afvalscheidingsstation
wordt ingezameld en aan huis wordt opgehaald, bedraagt 52 kg per inwoner per jaar. De totale hoeveelheid
restafval was in 2017 272 kg per inwoner per jaar.
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Figuur 2: huidige situatie Ridderkerk

Net als iedere gemeente in Nederland hebben ook wij de zorgplicht om het huishoudelijk afval in te (laten)
zamelen en te laten verwerken. Voor ons wordt dit uitgevoerd door de NV BAR-Afvalbeheer. De NV BARAfvalbeheer doet dit niet alleen voor ons maar ook voor de gemeenten Barendrecht en Albrandswaard.

Huidige inzamelbeleid
Afval en Grondstof

Laagbouw en buitengebied

Hoogbouw en gestapelde bouw

Restafval

Mini container 1 x per 2 weken

Verzamelcontainers

GFT

Mini container 1 x per 2 weken

Verzamelcontainers

Oud papier en karton

Verzamelcontainers

Verzamelcontainers

Verenigingen

Verenigingen

PMD

Zakken 1 x per week

Zakken 1 x week

Grof huishoudelijk afval

Afvalscheidingsstation

Afvalscheidingsstation

Gratis aan huis ophalen

Gratis aan huis ophalen

Glas

Verzamelcontainers

Verzamelcontainers

Textiel

Verzamelcontainers

Verzamelcontainers

Figuur 3: huidige inzamelbeleid Ridderkerk
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In onze gemeente is nu bij de laagbouw de inzameling van restafval en GFT met minicontainers aan huis. De
inzameling van restafval en GFT is eenmaal per 2 weken. Bij laagbouw is de inzameling van oud papier en
karton en de inzameling van PMD in zakken aan huis. De inwoners van laagbouw kunnen gebruik maken van
de verzamelcontainers voor oud papier en karton die in de wijken staan. Dit geldt ook voor textiel en glas.
Bij de hoogbouw zijn ondergrondse verzamelcontainers voor de inwoners waar restafval en GFT in kan. Er zijn
geen aparte voorzieningen voor GFT bij hoogbouw. Het oud papier en karton wordt aan huis ingezameld en
het PMD wordt net als bij de laagbouw in zakken ingezameld.

Figuur 4: Huidige wijze van inzamelen bij laag en hoogbouw

Bijzonderheden van huidige situatie


Grof huishoudelijk afval

Inwoners hebben twee manieren om het grof huishoudelijk afval aan te leveren. Het grof huishoudelijk afval
kan door inwoners gratis naar het milieustation Noordpolder worden gebracht. Hier kan het grof huishoudelijk
afval gescheiden worden in verschillende grondstofcontainers. De inhoud van deze containers wordt vermarkt
aan partijen die dit als grondstof voor nieuwe producten gebruiken.
De andere manier is dat inwoners een afspraak maken en het grof huishoudelijk afval aan huis laten ophalen.
Het grof huishoudelijke afval wordt bij elkaar in een vuilniswagen gedaan waardoor de nascheiding van deze
grondstoffen minder rendement opleveren . De service van het aan huis inzamelen van het grof huishoudelijk
afval is op dit moment gratis voor inwoners.


Kringloop

Naast het ophalen van grofvuil is er een mogelijkheid om herbruikbare goederen aan te bieden aan
kringloopbedrijven. Dit gebeurt onder andere door het kringloopbedrijf Opnieuw en Co, zij halen op verzoek
van inwoners bruikbare huisraad op.
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Oud papier en karton

In onze gemeente zijn meerdere manieren om oud papier en karton in te zamelen. Naast de
gemeenschappelijke containers voor oud papier en karton die verspreid staan over de gemeente, zamelt een
aantal verenigingen en kerken actief oud papier en karton in van de inwoners van Ridderkerk. De verenigingen
doen dit door aan huis oud papier en karton maandelijks op te halen en door op eigen terrein voorzieningen
beschikbaar te stellen voor inlevering van oud papier.


PMD

De plastics, metalen en de drankenkartons worden wekelijks met zakken ingezameld. Dit is zowel voor de
hoogbouw als voor de laagbouw. De zakken worden aan inwoners gratis verstrekt via diverse
distributiepunten.

Huidige resultaten: sorteeranalyse.
Om te kunnen bepalen hoeveel grondstoffen je nog kunt scheiden uit het restafval, is het nodig om te weten
hoeveel grondstoffen er nog in het restafval aanwezig zijn. Om dit te weten te komen, voeren we
sorteeranalyses uit. In het voorjaar van 2017 is er in onze gemeente een sorteeranalyse van het fijn
huishoudelijk restafval uitgevoerd. Bij een sorteeranalyse wordt er een steekproef genomen vanuit
verschillende routes. Dat afval wordt volledig handmatig gesorteerd en erna wordt geanalyseerd welke
grondstoffen er nog in het afval aanwezig zijn.
De analyse laat zien dat het fijn restafval uit onze gemeente voor ruim 67 % bestaat uit grondstoffen die we
hadden kunnen hergebruiken. Slechts één derde(32,9%) is daadwerkelijk restafval. Goed scheiden doet er dus
toe.
Wat wordt er door onze inwoners weggegooid in het restafval?
Fracties

Percentage KG

GFT

34,2%

77

OPK

12,3%

28

PMD

11,8%

27

Glas

4,3%

10

Textiel

4,5%

10

Overig

32,9%

68
220

Samenvatting restafval na de sorteeranalyse

De analyse laat zien dat er een top drie is van grondstoffen in het restafval. De top drie is:
1.
2.
3.

GFT: 77 kg per inwoner per jaar.
Oud papier en karton : 28 kg per inwoner per jaar.
PMD: 27 kg per inwoner per jaar.

Ook andere herbruikbare grondstoffen zoals glas en textiel zijn nog teveel in het restafval aanwezig.
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220 kg rest

Figuur 5 : Samenstelling restafval 2017

Als we het voor elkaar krijgen dat we deze top drie aan grondstoffen uit het restafval scheiden, dan besparen
we 132 kilo per jaar en komen we al uit op minder dan 100 kilo per inwoner per jaar!

Huidige situatie samenvatting
Wij zijn met elkaar een aardig eind op weg, maar we moeten nog meer doen om onze ambities waar te maken.
De analyses laten zien dat we nog te veel grondstoffen dagelijks weggooien als restafval. Meer dan twee derde
van de hoeveelheid restafval bestaat uit de grondstoffen zoals GFT, oud papier en karton en PMD. Met het
beter scheiden van deze top 3 grondstoffen daalt de hoeveelheid restafval al tot onder de 100 kilo.
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2. Hoe halen we onze ambitie?
Hieronder geven we aan wat onze ambities zijn en de doelstellingen die hierbij horen. Door de juiste
inzamelvoorzieningen en ander gedrag van inwoners kan er meer afval worden gescheiden. We lichten toe op
welke wijze we met bepaalde prikkels menselijk gedrag kunt beïnvloeden. Vervolgens geven we aan welke
keuzes we kunnen nemen en werken we dat uit in een aantal varianten. Tot slot beschrijven we de concrete
maatregelen per variant.

2.1 Ambities en doelen
Wij willen onze ambities uit het collegeprogramma behalen door meer grondstoffen te sparen en minder
restafval te produceren. We willen immers een afvalloze gemeente worden. Maar deze ambitie halen we niet
zomaar. Daar moeten we wat voor doen. We moeten eerst weten wat de mogelijkheden zijn waarop we het
gedrag van bewoners kunnen beïnvloeden en welke inzamelvoorzieningen we moeten faciliteren om dit
gedrag te verkrijgen. Op basis hiervan kunnen we dan keuzes maken en die vertalen we naar concrete
maatregelen.
2020
minder dan 100 kilogram restafval
per persoon per jaar

2025
30 kilogram restafval per persoon
per jaar

2050
0 kilogram restafval per persoon per
jaar

Figuur 6: VANG-doelstellingen
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2.2 Keuzes
Aanpak
Er zijn verschillende varianten om de hoeveelheid restafval te verminderen. Iedere variant heeft een ander
effect op de hoeveelheid restafval, de kosten, de service voor de inwoner en natuurlijk ook de maatregelen die
dan genomen worden. In totaal zijn er vier hoofdvarianten doorgerekend en uitgewerkt. Deze varianten zijn
afgezet tegen een nul- variant die staat voor de huidige situatie.

Motiveren
We willen inwoners inspireren hun gedrag te veranderen door beter hun afval en grondstoffen te scheiden. Er
zijn verschillende prikkels mogelijk om menselijk gedrag te veranderen. Landelijke onderzoeken wijzen uit dat
bij inzet van de juiste prikkels, er mooie resultaten op het scheidingsgedrag van inwoners te behalen zijn. Twee
prikkels springen daarin uit: een service prikkel en een financiële prikkel.

Service prikkel
Service kan worden ingezet op de inzameling van restafval of op de inzameling van grondstoffen of op beide.
Hoe hoger de service is die geboden wordt, des te makkelijker inwoners gebruik maken van die service. Wat
betekent dan concreet een service prikkel?
Bij service op restafval wordt het inwoners makkelijk gemaakt om restafval aan te bieden. Dat doen we door
de voorzieningen (de inzamelmiddelen) voor de inzameling van restafval te optimaliseren. De inzameling van
restafval is dicht bij huis, makkelijk bereikbaar en onbeperkt toegankelijk.
Bij service op grondstoffen is er meer aandacht voor de inzameling van grondstoffen; het wordt dus makkelijk
gemaakt om grondstoffen aan te bieden. De inzameling is dicht bij huis, in voldoende frequentie en makkelijk
toegankelijk. Bijvoorbeeld een minicontainer voor papier of GFT aan huis bij laagbouw en dicht in de buurt van
hoogbouw.

Financiële prikkel
Het gedrag van inwoners is ook te beïnvloeden door de prijs die ze voor aangeboden restafval moeten betalen.
We noemen dit de financiële prikkel. Inwoners betalen voor het ophalen en verwerken van afval en
grondstoffen altijd een bedrag aan afvalstoffenheffing. Dat bedrag kan een vast tarief zijn dat voor iedere
woonhuisaansluiting gelijk is voor een eenpersoonshuishouden of meerpersoonshuishouden.
Maar dat tarief kan ook variabel zijn, afhankelijk van het aantal keer dat het restafval door een inwoner wordt
aangeleverd. Dit is vergelijkbaar met bijvoorbeeld het gebruik van water en elektriciteit. Hoe meer water of
elektriciteit wordt verbruikt, hoe hoger de rekening wordt.
Bij een vast tarief geldt dat ieder huishouden (één of meerpersoons) een gelijk bedrag betaalt aan
afvalstoffenheffing. Dat bedrag is dan niet afhankelijk van de hoeveelheid afval die het huishouden produceert
of hoe goed een huishouden zijn afval scheidt en grondstoffen aanlevert.
Bij een variabel tarief geldt dat huishoudens die beter scheiden kunnen besparen door het restafval thuis
goed te scheiden en meer grondstoffen aan te bieden dan restafval. Deze huishoudens worden beloond voor
het aanleveren van waardevolle grondstoffen en voor het aanleveren van minder restafval.
Als we deze prikkels combineren in maatregelen die we nemen, dan zijn er vier verschillende varianten op
basis van de combinatie van de prikkels. Bij elke variant worden andere maatregelen genomen. We gaan er in
elke variant vanuit dat we altijd ondersteunende maatregelen nemen op het gebied van communicatie,
educatie en handhaving. De verschillende varianten hebben ook andere effecten op de scheidingsresultaten
van de hoeveelheden restafval. Ook zijn de kosten per variant anders.
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Vast tarief

Service op restafval

Service op grondstoffen

Variabel tarief

1. Service op
restafval, vast tarief

2. Service op
restafval, variabel
tarief

3. Service op
grondstoffen, vast
tarief

4. Service op
grondstoffen,
variabel tarief

Figuur 7: overzicht varianten op basis van prikkels

2.3 Overzichten varianten
Variant 0 Huidige situatie
Variant 0 geeft de huidige situatie aan. Er is in de figuur onderscheid gemaakt tussen de inzameling bij
laagbouw en de inzameling bij hoogbouw. Het resultaat van deze variant is dat er 220 kilogram fijn restafval
jaarlijks per persoon wordt ingezameld.

Figuur 8: huidige situatie bij laag- en hoogbouw
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Variant 1 Service op restafval, vast tarief
In de eerste variant zetten we in op service op restafval en gaan we met een vast tarief gaan rekenen voor alle
huishoudens. Bij deze variant hoort dan een aantal maatregelen.
Voor de laagbouw wordt voor de inzameling van restafval, GFT en oud papier en karton een mini container
gebruikt. Er staan nu bij laagbouw containers voor restafval en GFT; er wordt een mini container voor oud
papier en karton bijgeplaatst. Het PMD wordt samen met het restafval ingezameld en wordt daarna met een
nascheidingsinstallatie van het restafval gescheiden. De inzameling van PMD met zakken is dan niet meer
nodig. Deze inzameling van PMD samen met het restafval geldt voor alle varianten.
Ook voor de hoogbouw geldt dat er geen zakken inzameling meer is voor PMD.

Figuur 9: variant 1

Variant 2 Service op restafval, variabel tarief
Uitgangspunt van variant 2 is een variabel tarief voor het restafval. Iedere inwoner betaalt in eerste instantie
een vast bedrag voor restafval. Het PMD mag bij het restafval worden aangeboden. Inwoners die beter
scheiden en minder vaak restafval aanbieden worden achteraf beloond met een vermindering van de
afvalstoffenheffing. De maatregelen zijn gelijk aan variant 1. Echter in deze variant wordt een chip geplaatst in
de containers voor restafval. Deze chip houdt automatisch bij hoe vaak de container met het restafval is
opgehaald. Bij de hoogbouw worden de restcontainers voorzien van een toegangscontrole, waarbij elk
huishouden een pasje voor de toegangscontrole krijgt die bijhoudt hoe vaak restafval wordt aangeboden.
Met het chippen van de containers en het verstrekken van toegangspasjes zullen de regels omtrent AVG
zorgvuldig worden toegepast en worden gewaarborgd.
Er zullen aparte inzamelvoorzieningen geplaatst worden voor het GFT bij de hoogbouw. De meeste
kilogrammen in het huidige aangeboden restafval is immers GFT en het is daarom belangrijk dat ook bewoners
van hoogbouw het GFT kunnen scheiden.
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26 keer
aanbieden

104x

Figuur 10: variant 2

Variant 3 Service op grondstoffen, vast tarief
In deze variant wordt de service ingezet op grondstoffen inzameling. De inwoners van de laagbouw krijgen
voor de inzameling van GFT en oud papier en karton een mini container. Het restafval moet worden
weggebracht naar een ondergrondse containers in de wijk. Het PMD wordt samen met het restafval
ingezameld en via een Scheidingsinstallatie nagescheiden.

Figuur 11: variant 3

Variant 4 Service op grondstoffen, variabel tarief
Variant 4 is een combinatie van de prikkel op service en de financiële prikkel. Voor het restafval geldt een
variabel tarief en service op grondstoffen die is gericht op de inzameling van grondstoffen aan huis. Papier en
GFT wordt thuis opgehaald. Het restafval met PMD moet in deze variant naar een ondergrondse container
worden gebracht die voorzien zijn van een toegangscontrole die geopend kan worden met een persoonlijke
pas. Bij de hoogbouw geldt dit ook. Bij de hoogbouw worden aparte voorzieningen geplaatst voor het GFT.
Deze combinatie van maatregelen heeft het meest effect op de scheidingsresultaten en op de verlaging van de
hoeveelheid restafval.
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104 keer
aanbieden

104x

Figuur 12: variant 4

Samenvatting
In onderstaande tabel een overzicht van de varianten met de te nemen maatregelen per variant.
Variant
0. Status quo

Maatregelen
Vervanging van de huidige minicontainers bij
laagbouw

1. Service op restafval, vast tarief ASH

Invoeren mini container oud papier en karton
PMD samen met restafval in mini container1
Vast tarief voor restafval op basis van nascheiding

2. Service op restafval, variabel tarief ASH

Invoeren mini container oud papier en karton
PMD samen met restafval in mini container
Variabel tarief voor restafval op basis van
nascheiding

3. Service op grondstoffen, vast tarief ASH

Invoeren mini container oud papier en karton
PMD samen met restafval in ondergrondse
container op loopafstand
Vast tarief voor restafval op basis van nascheiding

4. Service op grondstoffen, variabel tarief ASH

Invoeren mini container oud papier en karton
PMD samen met restafval in ondergrondse
container op loopafstand
Variabel tarief voor restafval op basis van
nascheiding

Tabel met overzicht varianten

1

PMD wordt gezamenlijk met restafval ingezameld. Het PMD wordt na de inzameling gescheiden.
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De varianten zoals hier eerder zijn benoemd, zijn uitgewerkt en doorgerekend om te bepalen wat de effecten
zijn op het scheidingspercentage en de financiën. In tabel 3 staan de effecten van de varianten op de
hoeveelheden afval en grondstoffen2.
Variant
0. Status quo
1. Service op restafval, vast tarief ASH
2. Service op restafval, variabel tarief ASH
3. Service op grondstoffen, vast tarief ASH
4. Service op grondstoffen, variabel tarief ASH

Effect op scheidingspercentage en kg restafval
220 kg fijn restafval
0%
181 kg fijn restafval
-18 %
130 kg fijn restafval
-41%
166 kg fijn restafval
-25%
106 kg fijn restafval
-52%

Effecten op scheidingspercentages

Voor iedere variant zijn er andere financiële gevolgen. De effecten zijn per variant doorgerekend voor de
komende jaren. In hoofdstuk 3 is een verdere onderbouwing en toelichting gegeven van de financiële effecten.
In tabel 4 is een samenvatting daarvan weergegeven.
In alle varianten is rekening gehouden met de gevolgen van de verhoging van de afvalbelasting naar € 32,12
per 1000 kilo restafval per jaar door de Rijksoverheid per 1 januari 2019 (was € 13,21 in 2018) en een
inschatting van de stijging van de verwerkingskosten.
De besparingen die berekend zijn in het vorige afvalbeleidsplan van 2017, €250.000,-, zijn structureel verwerkt
in de begroting van de gemeente Ridderkerk. Echter deze besparingen konden door heroverwegingen van dit
plan niet worden gerealiseerd.

nr. Meerkosten varianten
0 StatusQuo
1 Service op restafval, vast tarief ASH
2 Service op restafval, variabel tarief ASH
3 Service op grondstoffen, vast tarief ASH
4 Service op grondstoffen, variabel tarief ASH

2019 2020 2021 2022 2023
630 870 880 890 900
790 900 870 890 890
910 1.000 750 780 770
880 1.030 790 820 820
910 870 620 640 630

Overzicht financieel effect per variant. Bedrag in € x 1.000.

2.4 Overige keuzes
Reiniging GFT mini containers
De inwoners van onze gemeente kunnen nu gebruik maken van de gratis service om twaalf keer per jaar de
GFT container te laten reinigen. Deze service, die beschikbaar wordt gesteld aan de bewoners van
laagbouwwoningen, is relatief duur (€120.000,- per jaar). Het huidige contract is per december 2018
afgelopen. Uit gesprekken met de uitvoerende organisatie kwam naar voren dat de kosten voor dezelfde
service van twaalf keer reinigen per jaar enorm zouden stijgen. Om het kostenniveau van 2018 in 2019 te
behouden kunnen de containers in 2019 nog maar negen keer worden gereinigd. Wij kiezen ervoor deze
service in 2019 nog te behouden en negen keer de GFT container te laten reinigen, maar in 2020 deze service

2

De hier genoemde kg zijn alleen de kg van fijn restafval
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te stoppen. We stoppen met deze service omdat alle Ridderkerkers via afvalstoffenheffing voor deze service
betalen, terwijl alleen bewoners die in de laagbouw wonen van deze dienst profiteren. Daarnaast wordt deze
service in geen enkele andere gemeente geboden. Bewoners kunnen zelf een contract afsluiten met de
huidige ondernemer of zo nodig de container zelf reinigen. In de uitkomsten van de varianten (met
uitzondering van de status quo) is rekening gehouden met het stoppen van deze service in 2020.

Papier en verenigingen
In onze gemeente halen verenigingen en kerken in samenwerking met NV BAR-Afvalbeheer huis aan huis
papier op. Met verenigingen en kerken zijn afspraken gemaakt in de vorm van een convenant over de
financiële vergoedingen voor afval gerelateerde activiteiten . Het huidige convenant loopt tot 1 januari 2020.
In samenwerking met de verenigingen en kerken zal in het najaar van 2019 onderzocht worden hoe een
vervolg hierop kan worden gegeven.

Grof huishoudelijk afval
Meer gebruik maken van het milieustation levert een hoger scheidingspercentage op en maakt dat we meer
bij onze doelstellingen komen van een afvalloze gemeente. Een prijsprikkel op de haalservice maakt dat
inwoners gestimuleerd worden om meer gebruik te maken van het milieustation en minder te laten ophalen.
Het grof huishoudelijk afval kan ook beter worden gescheiden op het milieustation dan als dit aan huis wordt
op gehaald. Dan gaat al het afval bij elkaar in één inzamelvoertuig. Minder aan huis ophalen is ook een
kostenbesparing op de inzameling.
In de varianten die zijn uitgewerkt in dit beleidsplan is als uitgangspunt gehanteerd dat inwoners een
kostendekkend bedrag van €20,- moeten betalen voor de inzameling aan huis van het grof huishoudelijk afval.
Huishoudens die recht hebben op kwijtschelding van de Afvalstoffenheffing mogen twee maal per jaar gratis
grofvuil aanbieden.

2.5 Maatregelen
Nascheiding van PMD
In het restafval zijn nog veel plastic, metaal en drankenkartons aanwezig. Verwerkers van afval en
grondstoffen zijn de afgelopen jaren volop bezig geweest om technieken en oplossingen te bedenken om deze
grondstoffen achteraf te kunnen nascheiden in een speciale na-scheidingsinstallatie. De eerste resultaten zijn
hoopvol en de NV BAR Afvalbeheer is samen met Barendrecht, Ridderkerk en Albrandswaard in een traject
gestapt om te kijken of dit voor onze gemeente een goede oplossing zou zijn.

Bronscheiding van oud papier en karton
Oud papier en karton is een waardevolle grondstof. Te veel herbruikbaar oud papier en karton wordt in het
restafval gegooid en vervolgens verbrand. Om deze grondstof beter te kunnen scheiden, worden alle
laagbouw woningen voorzien van een minicontainer zodat deze stroom beter thuis kan worden gescheiden en
ingezameld. De minicontainer voor oud papier wordt aan alle huishoudens in de laagbouw verstrekt.

Bronscheiding van glas, textiel en GFT
Voor de overige grondstoffen zetten we ook in op scheiden aan de bron, dus gewoon bij inwoners thuis. Dit
levert voor deze grondstoffen het beste resultaat op. Voor bronscheiding van glas en textiel zetten we de
hiervoor de bekende ondergrondse en bovengrondse containers in op verzamelplekken niet ver bij de woning
vandaan. Voor GFT is voor de inzameling bij alle laagbouw woningen een minicontainer beschikbaar, wat nu al
bij veel inwoners gebruikelijk is.
Voor de hoogbouw wordt de inzameling van oud papier, glas, GFT, textiel en restafval via ondergrondse of
bovengrondse containers gefaciliteerd. Het invoeren van gelijkwaardige en volwaardige voorzieningen bij
hoogbouw vraagt maatwerk per locatie.
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JA-JA sticker
De beste manier om afval niet te laten ontstaan, is het voorkomen van afval. Immers, dan hoeft de NV BARAfvalbeheer het ook niet op te halen. De JA-JA sticker kan daar erg bij helpen. Uit landelijk onderzoek blijkt dat
ongeadresseerd drukwerk door 50% van de inwoners direct wordt weggegooid. Met de JA-JA sticker kunnen
bewoners aangeven dat ze ongeadresseerd drukwerk willen ontvangen. Als er geen sticker op de brievenbus
zit, willen ze geen ongeadresseerd drukwerk ontvangen en krijgen ze alleen het inhoudelijke Huis-aan-huis
blad en politieke folders. Deze actie die in Amsterdam is gestart, is nu al erg succesvol om de papierstroom
serieus te verminderen.

Samen optrekken met Barendrecht en Albrandswaard
Albrandswaard en Barendrecht staan voor dezelfde uitdaging om meer grondstoffen te laten hergebruiken en
minder restafval in te zamelen. De ambities van de drie gemeenten zijn gelijk. We streven gemeenschappelijk
naar een zelfde eindsituatie en manier van inzamelen en verwerken. De weg er naar toe zal voor de drie
gemeenten verschillend zijn omdat de uitgangsposities verschillen.

Communicatie
De invoering van een nieuw grondstoffenplan vraagt om een actief communicatiebeleid. De communicatie
heeft betrekking op twee hoofdthema’s:
Communicatie gericht op de noodzakelijke verandering van de afvalinzameling
Communicatie gericht op gedragsverandering bij alle inwoners ten aanzien van afval scheiden
Bewoners moeten op de hoogte zijn van de praktische uitvoering van het nieuwe beleid afval en grondstoffen;
wat wordt van mij als inwoner verwacht. Minstens zo belangrijk om inwoners zoveel mogelijk te inspireren en
te informeren dat grondstoffen scheiden belangrijk is
Er wordt een campagne opgezet die bewoners helpt bij het overschakelen naar de nieuwe manier van afval en
grondstoffen scheiden. Een communicatie campagne kan tezamen met een goede service op inzameling leiden
tot goed scheidingsgedrag.

Educatie
De kinderen van basisscholen willen we via een gerichte aanpak betrekken bij het onderwerp afval en
grondstoffen. Hierdoor worden de kinderen zich bewust van dit onderwerp en gaan ze dit op school en ook
thuis toepassen. Hiermee komt er dan een nieuwe generatie aan die niet anders weet en geen afval meer
heeft maar alleen maar grondstoffen kent.

Afvalcoaches en handhaving
Afvalcoaches helpen inwoners met voorlichting over afvalscheiding. Uitleg en ondersteuning hierover heeft
een positief effect. Echter kan een goede, effectieve afvalinzameling niet zonder een goede handhaving van de
afgesproken normen. Handhaving door middel van de inzet van BOA’s maakt daarom een structureel
onderdeel uit van de goede uitvoering van het beleid van afval en grondstoffen. Er zullen goede en werkbare
afspraken worden gemaakt tussen de NV BAR Afvalbeheer en Toezicht & Handhaving over de te verrichten
activiteiten.

Aanpak zwerfafval samen met inwoners
De inwoners van onze gemeente kunnen zich ergeren aan de hoeveelheid zwerfafval die wordt aangetroffen
in parken, plantsoenen, de openbare weg en andere plaatsen in de openbare ruimte.
Tegelijkertijd zijn er veel inwoners, scholen en verenigingen, die het als hun morele plicht beschouwen om
zwerfafval, nabij hun woning, club of in hun straat samen op te ruimen, onder meer door een opschoondag te
organiseren of dit thema te gebruiken bij de jaarlijkse Burendag in september. Met het realiseren van een
centraal platform verbinden we al deze inwoners en organisaties en kunnen zij zichzelf aanmelden als
“prikker” of “opruimer”. Er zijn inmiddels diverse initiatieven ontstaan om zwerfafval te verminderen.
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2.6 Toekomstige ontwikkelingen
Preventieve maatregelen
Repaircafe
‘Product blijft product’ is in den lande ook een succesvolle aanpak voor preventie van afval. Diverse
Repaircafes kunnen kapotte producten weer repareren, zodat geen nieuw product behoeft te worden
gekocht. Wij kunnen in Ridderkerk al gebruik maken van het Repaircafe in de gasterij Riederborgh.

Overige afvalstromen
Luiers
De komende jaren zullen we alle ontwikkelingen volgen op het gebied van hergebruik en recycling van
huishoudelijke afvalstromen. Deze ontwikkelingen hebben een grote invloed op de huidige afvalstromen. Een
ervan is ontwikkeling van luierrecycling. Proctor & Gamble zet in 2019 een nieuwe fabriek daarvoor in
Nederland. Wij zullen deze ontwikkeling nauwlettend blijven volgen en bestuderen of er een kans is om luiers
te laten recyclen.

Statiegeld
Over 2 jaar zal de landelijke overheid een beslissing nemen op het heffen van statiegeld op kleine PET flesjes
voor frisdranken en mogelijk ook voor blikjes. Dat zal een vermindering geven op het in te zamelen
huishoudelijk afval en winst zijn voor het hergebruik van deze grondstoffen.

Medicijnen en injectienaalden
Alle inwoners van Ridderkerk kunnen hun oude of overtollige medicijnen en injectienaalden inleveren bij de
Apothekers. Er is inmiddels geregeld dat deze worden opgehaald bij de apothekers en dat de ingezamelde
middelen een veilige verwerking ondergaan.
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3. Financiën
3.1 Meerkosten van de varianten
De doorrekening van de varianten geeft ten opzichte van de huidige situatie de volgende meerkosten in
meerjarenperspectief.

nr.
0
1
2
3
4

Meerkosten varianten
StatusQuo
Service op restafval, vast tarief ASH
Service op restafval, variabel tarief ASH
Service op grondstoffen, vast tarief ASH
Service op grondstoffen, variabel tarief ASH

2019 2020 2021 2022 2023
630 870 880 890 900
790 900 870 890 890
910 1.000 750 780 770
880 1.030 790 820 820
910 870 620 640 630

Figuur overzicht financieel effect per variant
NB. bedragen in € x 1.000

3.2 Investeringen
Om de uitvoering van variant 2 van het plan te starten in 2019 zijn investeringen nodig tot een bedrag van €
2.727.000,-. De kapitaallasten verbonden aan deze investeringen zijn verwerkt in de financiële uitkomsten van
het afvalbeleidsplan.
Het betreft de volgende investeringen:
Omschrijving/afschrijvingstermijn
Minicontainers PAPIER / 15 jaar
Ondergrondse containers PAPIER / 15 jaar
Toegangscontrole OGC PAPIER / 10 jaar
Minicontainers GFT/15 jaar
Cocons GFT / 10 jaar
Toegangscontrole cocons / 10 jaar
Minicontainers RESTAFVAL / 15 jaar
Ondergrondse containers REST hoogbouw / 15 jaar
Toegangscontrole OGC RESTAFVAL / 10 jaar
TOTAAL

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Bedrag
376.000
336.000
102.000
376.000
634.000
317.000
376.000
192.000
18.000
2.727.000

3.3 Dekking 2019
De tarieven voor de afvalstoffenheffing 2019 zijn in december 2018 vastgesteld. De kosten voor het jaar 2019
ad € 910.000,- komen ten laste van de algemene reserve.

3.4 Meerjarenperspectief
Het uitgangspunt bij de hoogte van de afvalstoffenheffing is kostendekkende tarieven. Bij de
meerjarenbegroting 2020-2023 doen wij de raad een voorstel om in 1 keer de afvalstoffenheffing te laten
groeien naar een kostendekkend niveau. In 2019, als er nog geen 100% kostendekkend tarief is, zullen de saldi
worden verrekend met de algemene reserve.
Tevens brengen wij de incidentele kosten in 2020 ad € 220.000 ten laste van de algemene reserve.
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Incidentele kosten 2020
Projectkosten
Communicatie
Juridisch advies
Totaal

Bedrag
€ 100.000
€ 100.000
€ 20.000
€ 220.000

In de jaren 2019-2022 wordt een beroep op de algemene reserve gedaan van € 1.130.000,-. Ingaande 2020 is
er sprake van kostendekkende tarieven.
Omschrijving

Jaar Bedrag

Lasten variant 2 (niet gedekt door tarief 2019)

2019

€

910.000

Incidentele lasten

2020

€

220.000

TOTAAL uit algemene reserve

€ 1.130.000

3.5 Indicatief effect op de hoogte van de afvalstoffenheffing
In onderstaande tabel is per jaar weergegeven wat de effecten van het afvalbeleidsplan zijn ten opzichte van
het tarief 2019. In de begroting 2020-2024 wordt het kostendekkend tarief voor de afvalstoffenheffing
verwerkt.

Bedragen x €1,-. Bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2019 en dienen ter indicatie.

De gemiddelde stijging van het tarief heeft de volgende effecten op de twee categorieën huishoudens die wij
kennen binnen de ASH:

Bedragen x €1,-. Bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2019 en dienen ter indicatie

4. Voorkeursvariant
Het college streeft naar een optimale combinatie van service voor de inwoners van Ridderkerk, behoudt van
grondstoffen en reductie van de hoeveelheid restafval. Dit allemaal tegen zo laag mogelijke kosten.
In het beleidsplan zijn er 2 varianten waarbij de beste resultaten behaald kunnen worden. Als het college
alleen zou kijken naar de VANG doelstelling en de eigen ambitie om de hoeveelheid restafval te verminderen
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dan zou de keuze voor variant 4 het meest voor de hand liggen. Het college heeft echter ook te voldoen aan de
wens van de inwoners waarbij service op restafval hoog in het vaandel staat. De service aan onze inwoners is
voor ons belangrijk.
Met een keuze voor variant 2 maken we en flinke sprong richting het behalen van onze doelstellingen en we
houden de service hoog. Inwoners die goed scheiden worden ook beloond voor beter afval scheiden.
Inwoners hebben zelf invloed op de hoogte van hun afvalstoffenheffing. Met de keuze voor deze variant wordt
én de mogelijkheid geboden dat bewoners hun grondstoffen goed kunnen scheiden én er blijft een hoog
serviceniveau op restafval. Het college adviseert daarom om in te stemmen met de uitvoering van de tweede
variant met service op restafval en een variabel tarief voor de afvalstoffenheffing.
Wat betekent het nu concreet?
Algemeen:
 Inzameling van PMD samen met restafval en via een scheidingsinstallatie van elkaar gescheiden
 Invoering van een tarief van €20,- voor de inzameling van grof huishoudelijk afval aan huis op
afspraak
 Inzet van ondersteunende communicatie campagnes met focus op de 3 grote stromen: GFT (Groente,
Fruit en Tuin afval),OPK (oud papier en karton) en PMD (Plastic, metaal en drankkartons).
 Invoering van de JA-JA sticker
 Inzet van afvalcoaches en handhaving ter ondersteuning
 Uitvoering van educatieprogramma op scholen
 Het laten vervallen van de reinigingsronde voor GFT mini containers per 2020
 Aandacht voor inwoners zonder sociaal netwerk
Laagbouw:
 Invoeren van mini container voor oud papier en karton aan huis bij alle woningen
 Vervanging van restafval containers door nieuwe containers met een chip (ivm ouderdom moeten
containers vervangen worden)
 Vervanging van GFT containers door nieuwe containers (ivm ouderdom moeten containers vervangen
worden)
 Inwoners betalen een tarief voor een maximum aantal ledigingen per jaar. Bij minder ledigingen
worden inwoners beloond en ontvangen een bedrag terug.
Hoogbouw:
 Plaatsen van GFT verzamelcontainers bij hoogbouw
 Inwoners betalen een tarief per jaar voor een maximum aantal aanbiedingen per jaar. Bij minder
aanbiedingen worden inwoners beloond en ontvangen een bedrag terug.

4.1 Wat zijn de Indicatieve financiële gevolgen voor onze inwoners?
In 2019 betaalt een meerpersoonshuishouden €262,80 Afvalstoffenheffing per jaar en een
eenpersoonshuishouden €189,12. Met de invoering van variant 2 mag een huishouden in de laagbouw voor dit
bedrag de grijze gechipte container voor restafval met PMD 26 keer per jaar aanbieden. Dit is een zeer ruim
aantal omdat er rekening is gehouden dat PMD gemiddeld ongeveer 50% van het totale afval in de grijze
container voor restafval zal zijn. Niet in gewicht maar in volume. De container wordt niet gewogen, het gaat
hierbij om het aantal keren dat men de container aan straat zet om opgehaald te worden. Voor de hoogbouw
mag men 104 maal een afvalzak met een inhoud van 60 liter in de ondergrondse container gooien.
Als men minder aanbiedt, zal dat huishouden restitutie krijgen van €3,- per keer dat de container minder dan
26 keer is aangeboden. Voor de hoogbouw is dat €0,75 per afvalzak.
Als men meer aanbiedt, bijvoorbeeld indien men twee containers heeft (laagbouw) of bij de hoogbouw meer
dan 104 maal afvalzakken weggegooid, dan betaalt men respectievelijk extra €3,- per aanbieding van de
container of €0,75 per afvalzak.
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De inzamelrondes voor de laagbouw blijven iedere 2 weken bestaan. Men kan zelf kiezen of men de container
aan straat zet.
De afvalinzameling is kostendekkend en niet winstgevend voor onze gemeente
Na 1 jaar (in 2020) proefdraaien bekijken we hoeveel restafval de inwoners gezamenlijk hebben weggegooid
en hebben betaald. Als eind 2020 blijkt dat de inkomsten hoger zijn dan de kosten voor de afvalverwerking,
dan wordt dit overschot in het volgende jaar als een soort winstuitkering terugbetaald aan de inwoners.
Vervolgens worden de tarieven van de daarop volgende jaren aangepast aan de ervaringen van het jaar
daarvoor, zodat per saldo altijd de werkelijke afvalkosten betaald. Niet meer en niet minder.

5. Implementatie variant 2
Na goedkeuring van de Raad wordt gestart met de voorbereiding op de invoering van variant 2.
Het jaar 2019 wordt gebruikt om alle noodzakelijke voorbereidingen te treffen om de benodigde infrastructuur
en voorzieningen op orde te krijgen. De mini containers voor oud papier en karton worden besteld en
geplaatst. De oude minicontainers voor restafval en GFT worden vervangen. Deze zullen worden gechipt.
De ondergrondse containers voor hoogbouw en laagbouw worden voorzien van toegangscontrole. Bij de
hoogbouw worden de voorzieningen voor de inzameling van GFT op orde gebracht. Alle wijzigingen en
veranderingen zullen zorgvuldig met de inwoners worden gecommuniceerd.
Vanaf 1 januari 2020 wordt gestart met de gezamenlijke inzameling van PMD en restafval. Dit is het jaar dat
inwoners kunnen wennen aan de nieuwe manier van inzamelen van restafval en grondstoffen. Omdat de
inzameling van restafval wordt gemonitord, kan aan het einde van het jaar aan de inwoners worden
teruggekoppeld hoeveel keer restafval is aangeboden. Vanaf 2021 is alles operationeel en is variant 2 volledig
geïmplementeerd.
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