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In het geactualiseerde Programma Groot Onderhoud Openbare Ruimte (PGO) wordt voorgesteld om
vanaf 2023 de afvalgerelateerde kosten toe te rekenen naar de exploitatiekosten van het afval. De
kosten hiervan worden geraamd op gemiddeld € 75.000 per jaar. Tot nu toe werden deze kosten
gedekt vanuit het PGO. Tijdens de informatieve gemeenteraadsvergadering van 22 september 2022
zijn vragen gesteld over de opbouw van het bedrag en de langetermijngevolgen voor de
exploitatiekosten van het afval en het tarief van de afvalstoffenheffing. Deze toelichting geeft antwoord
op die vragen.
Per project is het aantal bestaande ondergrondse containers geïnventariseerd. Wanneer een buurt
wordt opgehoogd met ca. 20-30 cm zal de container ook omhoog gehaald moeten worden. Anders
loopt al het regenwater naar de container toe. Ook kan het zo zijn dat de container op basis van het
nieuwe ontwerp verplaatst moet worden. Als uitgangspunt is gehanteerd dat 80% van de containers
alleen opgehoogd hoeft te worden en dat de overige 20% verplaatst zal moeten worden. Daarnaast is
er rekening mee gehouden bij welke projecten het aantal containers uitgebreid moet worden. Binnen
deze projecten wordt het leveren en aanbrengen van de betonnen onderbak meegenomen.
Op basis van eerder uitgevoerde werken hebben wij voor deze 3 categorieën de kosten geraamd. Het
zijn kostbare werkzaamheden, omdat de bakken erg groot en zwaar zijn en de hoge grondwaterstand
het werk bemoeilijkt.
• Ophogen ondergrondse container: € 2.592,- per stuk
o Uitnemen container
o Toepassen bemaling
o Terugplaatsen container
•

Verplaatsen ondergrondse container: € 3.096,- per stuk
o Uitnemen container
o Transporteren container
o Graafwerkzaamheden
o Toepassen bemaling
o Aanbrengen container
o Opbreken en opnieuw aanbrengen bestrating

•

Leveren en aanbrengen onderbak: € 6.552,- per stuk
o Graafwerkzaamheden
o Toepassen bemaling
o Leveren en aanbrengen betonnen onderbak
o Leveren en aanbrengen klapvloer
o Opbreken en opnieuw aanbrengen bestrating

Naar verwachting zal de toerekening van de € 75.000 aan afvalgerelateerde onderhoudskosten ook
op de langere termijn geen tariefsverhoging van de afvalstoffenheffing veroorzaken. Als gevolg van de
groei van Diemen en de voordelen als gevolg van betere afvalscheiding kunnen deze kosten worden
opgevangen. Echter is het onzeker hoe de kosten voor de afvalverzameling en -verwerking zich in de
toekomst gaan ontwikkelen. Dit als gevolg van de prijsschommelingen en de hoeveelheden en
scheiding van het aangeboden afval.

