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De PvdA Ridderkerk heeft vragen gekregen van inwoners die verbaasd en verrast zijn over de 
voorgenomen forse stijging (16%) van de tarieven voor de afvalstoffenheffing in 2020. In 2021 dalen de 
tarieven volgens iets om in de jaren daarna redelijk stabiel te blijven (zie ook: p. 68 van de 
programmabegroting). Veel mensen waren terecht in de veronderstelling dat als zij hun best zouden doen 
om hun afval goed te scheiden, zij er financieel op vooruit zouden gaan. Wij hebben hierover de volgende 
vragen:

1. De discussie over het afvalplan speelt al langere tijd. Waarom is niet vanaf het begin duidelijk 
gecommuniceerd dat de tarieven voor de afvalstoffenheffing (mogelijk) fors omhoog zouden gaan? En 
dat inwoners die hun best doen om hun afval goed te scheiden op termijn weliswaar een financieel 
voordeel hebben ten opzichte van inwoners die dat niet doen, maar dat iedereen desondanks duurder 
uit is? Tijdens de informatieavonden over het afvalbeleid is aangegeven dat als de gemeente niets doet 
inwoners nog meer geld kwijt zijn, maar dat argument gaat te makkelijk voorbij aan wat eerder is 
gezegd. Graag uw antwoord toelichten. 
Antwoord:
In het beleidsplan Afval en Grondstoffen dat is vastgesteld op 21 maart 2019 is als beslispunt 6 
opgenomen om bij de begroting 2020 voor de afvalstoffenheffing een voorstel te doen deze te 
verhogen naar kostendekkend niveau. Concreet is hier aangegeven dat de tarieven, exclusief de 
reguliere kostenontwikkelingen, zouden stijgen met € 45,- voor een meerpersoonshuishouden en € 29,- 
voor een éénpersoonshuishouden. De tariefstijging opgenomen in de begroting 2020 past binnen dit 
uitgangspunt.
Ingaande 2021 krijgen de inwoners door de invoering op het variabele tarief op het restafval de 
mogelijkheid de hoogte van de totale afvalstoffenheffing te beïnvloeden door goed scheidingsgedrag. In 
het beleidsplan afval en grondstoffen is echter afgesproken het jaar 2020 als overgangsjaar te 
beschouwen en de tariefstructuur ten opzichte van 2019 ongewijzigd te laten.
2. Kunt u concreet aangeven welk deel van de tariefsverhoging is ingegeven door landelijk beleid en 
welk deel is het gevolg van lokale keuzes die in het afvalplan zijn gemaakt? 
Antwoord:
In het beleidsplan Afval en Grondstoffen zijn meerdere varianten doorgerekend met een daaraan 
gekoppeld kostenplaatje. Eén van de varianten was variant 0, die de inzameling ongewijzigd liet. Dit 
betreft de variant ‘status quo’ vermeerderd met de noodzakelijke vervangingsinvesteringen en de 
gestegen verbrandingsbelasting en verwerkingstarieven. De meerkosten in 2020 voor de variant ‘status 
quo’ bedragen € 870.000,- met dien verstande dat deze kosten de komende jaren verder oplopen. Kort 
samengevat kan worden gesteld dat de kosten verhoging voornamelijk worden veroorzaakt door het 
landelijk beleid (enorme toename van de verbrandingsbelasting: 150% stijging in 1 jaar) en de stijging 
van de verwerkingskosten en vervangingsinvesteringen. De meerkosten van de gekozen variant 2 in 
het beleidsplan Afval en Grondstoffen bedragen voor 2020 € 1.000.000,- waarbij in 2020 tot een bedrag 
van € 220.000,- de incidentele kosten ten laste komen van de algemene reserve. In 
meerjarenperspectief dalen de kosten van deze variant echter onder het niveau van de variant ‘status 
quo’. Graag verwijzen wij u naar de paragraaf financiën van het betreffende raadsvoorstel voor het 



verloop van de kosten. Uitgaande van in totaliteit 21.000 huishoudens bedraagt het 
verschil tussen deze varianten gemiddeld € 6,19 in het jaar 2020. Deze incidentele kosten komen ten 
laste van de algemene reserve.
3. In hoeverre werkt het in relatief korte tijd twee keer vaststellen van twee verschillende afvalplannen 
door een meerderheid van de gemeenteraad door in de tariefsverhoging?
Antwoord:
Het twee keer vaststellen van een Beleidsplan Afval en Grondstoffen heeft geleid tot een 
tariefsverhoging voor de afvalstoffenheffing. De verwerking van afval kost immers geld. Door het ‘on 
hold’ zetten van het eerste plan heeft de realisatie van de doelstelling tot vermindering van de 
hoeveelheid restafval vertraging opgelopen, waardoor er hogere verwerkingskosten zijn.
Het tweede plan is vervolgens volledig opnieuw berekend rekening houdende met de meest recente 
verwerkingstarieven, opbrengsten voor grondstoffen, investeringskredieten etc. 
Een directe vergelijking en dus ook het effect op de afvalstoffenheffing is hierdoor niet te maken.
4. In plaats van de tarieven voor de afvalstoffen in één keer fors te verhogen, kunnen de tarieven ook 
geleidelijk worden verhoogd naar ongeveer het niveau van de tarieven in 2022. Dit door bijvoorbeeld uit 
te gaan van de volgende tarieven: 
Eenpersoonshuishouden: 2020 € 198, 2021 € 207, 2022 € 214.
Meerpersoonshuishouden: 2020 € 274, 2021 € 286, 2022 € 297. 
Minicontainer: 2020 € 90, 2021 € 94, 2022 € 97. 
Kunt u aangeven wat het incidenteel kost als van dit groeimodel wordt uitgegaan?
Antwoord:
Ridderkerk kent 6.690 eenpersoonshuishoudens en 14.215 meerpersoonshuishoudens. 
Het verlagen van de afvalstoffenheffing geeft per euro verlaging van het tarief een lagere opbrengst 
van € 20.905,-.
Aangezien u als raad de tarieven jaarlijks vaststelt treft u onderstaand de financiële gevolgen aan van 
de genoemde tariefverlaging voor 2020.
De lagere opbrengst bedraagt:

- eenpersoonshuishoudens     € 140.490,- 
- meerpersoonshuishoudens   € 426.450,-.
- extra minicontainer restafval  €     1.116,-


