
 
 
SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE 
Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. 
 
 
INDIENING 
 
Steller vragen: E. de Zeeuw, Groen Links 
 
Datum: 10 oktober 2014 
 

Onderwerp: Vaststelling nota afvalinzameling en afvalscheiding 

 
Wijze van beantwoording: schriftelijk  
 
Graag beantwoorden vóór: 20 oktober 2014 
 
 
VRAAG 
Het bijgevoegde communicatieplan geeft aan: 
'Met communicatie als een van de instrumenten kan moeilijk resultaat geboekt worden. Om met communicatie een bepaald gewenste houding of gedrag te 
bevorderen moeten er immers andere instrumenten worden ingezet. Denk hierbij aan economische prikkels, belonen/straffen' , ....etc 
  
 1. Worden allen acties zoals genoemd in hoofdstuk 7 uitgevoerd het komende jaar? 
 
 2. Worden de extra kosten verrekend met de afvalstoffenheffing? 
 
 3. Is het college bereid als onderdeel van de uitvoering van het communicatieplan om te onderzoeken of een meer gedifferentieerd tarief voor de 
afvalstoffenheffing (Diftar) het scheiden van afvalstromen stimuleert? 
 
 
 
 



ANTWOORD 
 
datum: 17 oktober 2014 
 
portefeuillehouder: R.M.F. Ates 
 
1. Worden allen acties zoals genoemd in hoofdstuk 7 uitgevoerd het komende jaar? 
 
Het volgende schema staat in hoofdstuk 7 van de nota afvalscheiding 
 
afvalstof Nr. 

actie 
project / actie dekking raming investeringkosten planning 

gft 4.1.1a Kwaliteit verbeteren bij hoogbouw Afvalstoffenheffing € 1.645 Start 1
e
 kwartaal 2014 

gft 4.1.1b Actie grof snoeiafval  Afvalstoffenheffing € 10.000 3
e
 kwartaal 2014  

gft 4.1.1d De tuinzak aanbieden  Kosten voor gebruikers - 3
e
 kwartaal 2014 

gft 4.1.1e Keukenmanagement, aanschaf 500 bakjes 
gft-afval 

Afvalstoffenheffing € 4.000 2
e
 kwartaal 2014 

gft - Compostactie Kosten Meerlanden - 1
e
 kwartaal 2014 + 1

e
 kwartaal 

2015 

plastic 4.1.2a2 Uitbreiding ondergrondse (pers)containers 
plastic 

Egalisatiereserve (*) € 35.000 2
e
 kwartaal 2014 

restafval 4.1.3b1 Actie omruilen rolemmers met korting Afvalstoffenheffing € 5.000 1
e
 kwartaal 2015 

textiel 4.2.2a Uitbreiding aantal textielcontainers Kosten voor inzamelaar - 2
e
 kwartaal 2014 

frituurvet 4.3.2b Inzameling frituurvet via containers in 
openbare ruimte 

Kosten Meerlanden - 2
e
 kwartaal 2014 

diverse 4.4 Communicatie / voorlichting 
op basis van communicatieplan 

Interne kosten - Diverse acties in 2014 + 2015 

diverse 4.5.1 Initiatief The Vintage Store uitwerken – start 
proef 

Kosten voor initiatiefnemer - 2
e
 kwartaal 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Welke acties zijn uitgevoerd? 
 
gft Kwaliteit verbeteren bij hoogbouw Proef 1

e
 kwartaal 2014  gestart in Vogelpark 

gft Actie grof snoeiafval  Aangepast.  Hier wordt gedurende het seizoen (najaar en voorjaar) aandacht op gevestigd via 
communicatie: gratis brengen naar milieustraat, gratis extra groenbak, mogelijkheid om snoeiafval 
te laten ophalen tegen betaling 

gft De tuinzak aanbieden  Gaat niet door. de kosten-baten analyse bleek zeer negatief 

gft Keukenmanagement, aanschaf 500 bakjes gft-
afval 

Planning nov-dec 2014 

gft Compostactie Wordt jaarlijks uitgevoerd 

plastic Uitbreiding ondergrondse (pers)containers plastic Start uitvoering laatste week van oktober 

restafval Actie omruilen rolemmers met korting Volgens planning 1
e
 kwartaal 2015 

textiel Uitbreiding aantal textielcontainers 1 extra container geplaatst in Rivierenwijk. Maart/april 2015 wordt een ondergrondse container 
geplaatst in de Glip 

frituurvet Inzameling frituurvet via containers in openbare 
ruimte 

Proef op initiatief van Meerlanden. Wordt in meerdere gemeente gelijktijdig gestart. Waarschijnlijk 
wordt nog dit jaar een container geplaatst in de wijk Merlenhoven 

diverse Communicatie / voorlichting 
op basis van communicatieplan 

Verwerkt in communicatieplan 2014-2015 

diverse Initiatief The Vintage Store uitwerken – start proef Initiatief ligt bij Vintage Store. Wij wachten nog op een projectaanpak/ businessplan van hen, 
voordat we (in overleg met Meerlanden) goedkeuring kunnen geven aan deze proef 

 
Het communicatieplan (bijlage bij BBV) is de uitwerking van de afvalnota. Hierin staat meer concreet wat er in 2014 (nog meer) is/wordt uitgevoerd  
 
2. Worden de extra kosten verrekend met de afvalstoffenheffing? 
 
De dekking staat ook vermeld in de tabel op pagina 32 van de afvalnota.  
Kosten van acties  die verrekend worden met de afvalstoffenheffing zijn 
gft 4.1.1a Kwaliteit verbeteren bij hoogbouw Afvalstoffenheffing € 1.645 

gft 4.1.1b Actie grof snoeiafval  Afvalstoffenheffing € 10.000 (actie is  aangepast. 
Geen extra kosten) 

gft 4.1.1e Keukenmanagement, aanschaf 500 bakjes gft-afval Afvalstoffenheffing € 4.000 actie aangepast. Verkoop 
via winkels. Kosten zijn ca. € 
1.500 

restafval 4.1.3b1 Actie omruilen rolemmers met korting Afvalstoffenheffing € 5.000  

 
 
 
 
 



 
 
 
3. Is het college bereid als onderdeel van de uitvoering van het communicatieplan om te onderzoeken of een meer gedifferentieerd tarief voor de 
afvalstoffenheffing (Diftar) het scheiden van afvalstromen stimuleert? 
 
Zoals in het BBV beschreven geldt de afvalnota voor een periode van twee jaar. De effectiviteit van de verschillende acties wordt in het eerste kwartaal van 
2016 geëvalueerd. Wanneer blijkt dat deze maatregelen onvoldoende  effect hebben worden in 2016 mogelijk grotere wijzigingen in de wijze van inzamelen 
voorgesteld. Er wordt de komende jaren al wel gewerkt aan het principe van het verdienmodel, waarbij de afvalstoffen worden gezien als waardevolle 
grondstof. Een voorbeeld hiervan is het verhandelen van kunststof verpakkingsafval vanaf 2015. Om deze redenen wordt het nu toch beter geacht de termijn 
van twee jaar aan te houden. 
Er ligt op dit moment een voorstel voor de doorstart van de klankbordgroep duurzaamheid. Als dit voorstel gevolgd wordt zal de klankbordgroep betrokken 
worden bij het onderwerp afval en het vervolg op deze afvalnota.  
 
 
 
 
 
 


