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ONDERWERP 
Collegebericht: Beantwoording schriftelijke vragen D66 over tegemoetkoming in de 
kosten door AEB inzake de nascheidingsinstallatie 
 
Op verzoek van D66 geagendeerd met de volgende kernvragen:  
 
1.Wanneer gaat deze regeling in?  
De regeling is met terugwerkende kracht ingegaan per 1 januari 2018 (€ 0,40 
tegemoetkoming per ton) en liep tot en met 31 december 2020. Per 1 januari 2021 
zal (bij blijvend tegenvallende resultaten) een restitutie van € 0,60 per ton 
plaatsvinden. 
  
2.Evaluatie moest eind 2019 (2jr na 2017) plaats vinden. Wat zijn de 
resultaten en gevolgen? Heeft de gemeenteraad die?  
De gemeente krijgt aan het eind van elk jaar een overzicht met de uitkomsten van 
de SI. In 2019 kwam het resultaat uit tussen de 8 en 9% (bijlage). Dat viel samen 
met het moment dat zich de crisis binnen AEB voltrok. Het document zit als bijlage 
bij dit document.  
In het addendum is ook overeengekomen dat twee jaar na ingebruikname van de 
installatie gemeente en AEB gezamenlijk de uitwerking van het gekozen scenario 
evalueren. De gemeente had de mogelijkheid onder voorwaarden te wisselen van 
scenario wanneer bijvoorbeeld gemeentelijk afvalbeleid zou zijn gewijzigd en de 
keuze gemaakt zou zijn om volledig te kiezen voor nascheiding. Het bestaande 
‘scenario’ sluit het beste aan op de manier van inzamelen en scheiden van afval in 
de gemeente Heemstede.      
   
3.Kunnen we eind 2021 opnieuw een evaluatie van de prestaties nascheiding 
verwachten? (dit met oog op mogelijk opzegging contract per 2023)  
Aan het eind van elk jaar krijgt de gemeente een overzicht van de prestaties van 
de SI van AEB. Het huidige SI-contract vervalt bij de overgang naar een nieuwe 
afvalverwerker per 1 januari 2023.  
  
4.Genoemde bijdrage zou 3600 per jaar zijn. Is er een stijging aan bijdragen 
te verwachten als Corona effect? 
Het bedrag van € 3.600 is met terugwerkende kracht een tegemoetkoming voor de 
jaren 2018, 2019 en 2020. Al naar gelang de prestaties voor 2021 kan de 
tegemoetkoming uitkomen op € 0,60 per aangeleverde ton restafval.   
Een Corona-effect zal beperkt merkbaar zijn aangezien de verwerkingskosten per 
ton niet opwegen tegen de tegemoetkoming in de kosten m.b.t. de nascheiding.  
  
 


