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Adviesnota
Investeringen Afvalbeleidsplan
Wethouder Binnendijk
Afval

Kernboodschap:

Een onderdeel van het door de raad vastgestelde
afvalbeleidsplan 2016-2020 is het realiseren van
ondergrondse containers, GFT zuilen en de vervanging van
mini-containers. Om een gelijk service niveau te blijven
bieden zijn er meer ondergrondse containers nodig dan
geraamd. Tevens zijn de aanschafprijzen voor minicontainers gestegen. De beschikbaar gestelde kredieten zijn
daardoor onvoldoende. Het voorstel is om de aanschaf van de
mini-containers GFT met acht jaar uit te stellen en dit krediet
beschikbaar te stellen voor de extra benodigde ondergrondse
containers en de hogere aanschafprijs voor de minicontainers restafval.

Bijlagen:

-

Beslispunten

1. Akkoord te gaan met de uitbreiding van het aantal
ondergrondse containers
2. De vervanging van de mini-containers GFT met acht jaar
uit te stellen
3. Het krediet van € 287.680 voor de aanschaf van minicontainers GFT in te zetten voor de uitbreiding van het aantal
ondergrondse containers € 200.000 en voor de hogere
aanschafprijs van mini-containers restafval € 75.000
4. De vrijvallende kapitaallasten in 2020 betrekken bij de
tariefbepaling voor afvalstoffenheffing

Relatie met:

Agendapunt:
Toezegging:
Amendement/motie:
Schriftelijke vragen:

Adviesnota aan de Raad
Onderwerp
Uitvoering Afvalbeleidsplan
Samenvatting
In 2016 heeft de raad het afvalbeleidsplan 2016-2020 vastgesteld. Dit plan is er op gericht om
het restafval te verminderen en de inzameling van grondstoffen te verbeteren. Uiteindelijk
wordt toegewerkt naar het doel dat in 2030 restafval een verwaarloosbare fractie is.
De raad heeft gekozen voor het scenario optimaliseren van de huidige infrastructuur, met
specifieke aandacht voor de afvalinzameling bij hoogbouw en aandacht voor communicatie en
educatie. Om de huidige infrastructuur te verbeteren is een totaal krediet beschikbaar gesteld
van
€ 1.232.180, opgebouwd uit de volgende onderdelen;
Type container

Minicontainer

Aantal

Prijs per
stuk

totaal

2017

2018

14.392

€40

€575.680

288.000

GFT zuil

85

€1.500

€127.500

Ondergrondse
container kaal
(kunststof/papier)

26

€6.500

€169.000

Ondergrondse
container
elektronica
(restafval)

48

€7.500

€360.000

225.000

135.000

€1.232.180

285.000

659.500

60.000

2019

287.680

67.500
169.000

287.680

Doordat de gemeente in 2017 onder verscherpt toezicht van de provincie heeft gestaan, is het
krediet later beschikbaar gekomen. De werkzaamheden zijn daardoor pas in het najaar van
2017 opgestart, waardoor de uitvoering is vertraagd ten opzichte van de oorspronkelijke
planning. Om het proces te versnellen zijn de uitwerking en de aanbesteding tegelijk opgepakt.
In de uitwerking van de plaatsing van de ondergrondse containers is geconstateerd dat er door
de spreiding van de diverse hoogbouwlocaties meer ondergrondse containers nodig zijn om
binnen de gewenste loopafstanden van 75-125 meter te blijven. Er zijn daardoor circa 26 extra
ondergrondse containers nodig. De geraamde prijzen voor containers komen overeen met de
aanbesteding waardoor er circa € 200.000 extra nodig is voor de ondergrondse containers.
Daarnaast zijn de prijzen voor de aanschaf van mini-containers met circa 25 % gestegen. Deze
stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere olieprijs. Voor de vervanging van minicontainers is daardoor een verwacht tekort van € 150.000.
De verschillende investeringen zijn de afgelopen periode opnieuw beoordeeld op
doeltreffendheid. Hierbij is geconstateerd dat de vervanging van mini-containers GFT niet direct
bijdraagt aan het verbeteren van de afvalscheiding en het verminder van het restafval. De

restlevensduur van deze mini-containers is nog circa acht jaar waardoor voorgesteld wordt om
deze vervanging uit te stellen en het krediet te herbestemmen voor de extra ondergrondse
containers en de hogere aanschafprijs van mini-containers restafval.
Beoogd effect
De lasten voor de inzameling van afval zo laag mogelijk houden.
Argumenten
1.1
Wijziging aantallen ondergrondse containers
In het afvalbeleidsplan is aangeven dat er 74 ondergrondse containers gerealiseerd zouden
worden. In de uitwerking blijkt nu dat er door de karakteristieken van de hoogbouw in
Voorschoten in de raming onvoldoende rekening is gehouden met de richtlijn voor
loopafstanden van 75-125m. Vanwege de grote spreiding van de huishoudens zijn er meer
ondergrondse containers nodig om binnen deze richtlijnen te blijven. In de uitwerking is
uitgekomen op circa 100 ondergrondse containers. Het beschikbaar gestelde krediet is
onvoldoende om deze extra containers te plaatsen.
1.2
Serviceniveau
Om het serviceniveau gelijk te houden en een goede inzameling te bevorderen is het van belang
dat inwoners binnen de afstand van de landelijke richtlijnen (75-125 meter) hun afval kunnen
wegbrengen.
1.3
Verbeteren afvalinzameling
Binnen de huidige afvalinzameling worden containers op frequentie geleegd. Ondergrondse
containers zijn uitgerust met sensoren waardoor deze op basis van vullingsgraaf geleegd
kunnen worden. Hiermee wordt de afvalinzameling efficiënter en effectiever.
2.1
Vervanging mini-containers GFT draagt niet direct bij aan doelen
De vervanging en het chippen van de mini-containers is erop gericht om het aantal containers
en de hoeveelheid restafval terug te brengen. Alle huishoudens van de laagbouw hebben een
mini-container GFT waardoor vervanging niet bijdraagt aan het doel om meer grondstoffen in te
zamelen.
2.2
De restlevensduur is nog acht jaar
De mini-containers GFT zijn recenter (2011) aangeschaft dan de mini-containers restafval en
hebben nog een minimale restlevensduur van acht jaar.
3.1 Gelijk blijvende kosten
Alle kosten die gemaakt worden voor de inzameling van afval worden doorbelast aan de
inwoners van Voorschoten. In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een investering
van € 1,2 miljoen. Door vervangingen uit te stellen en het krediet te herbestemmen is nu geen
verhoging van de afvalstoffenbelasting noodzakelijk.
3.2
Prijsstijging van 25%
Door de sterke stijging van de olieprijs de afgelopen jaren is de aanschafprijs van minicontainers met circa 25% toegenomen. Het beschikbaar gestelde krediet is daardoor
onvoldoende om alle mini-containers te vervangen.
Kanttekeningen

1.1
Hogere lasten door toename van het aantal ondergrondse containers
Door de toename van het aantal ondergrondse containers nemen de jaarlijkse
onderhoudskosten toe. Deze blijven binnen de huidig begrote bedragen.
2.1
De lasten nemen uiteindelijk toe
Het uitstellen van de vervanging van de mini-containers GFT betekent dat over acht jaar als
nog een vervangingskrediet nodig is.
Burgerparticipatie
Blijft gelijk aan eerder vastgesteld afvalbeleidsplan
Communicatie
Blijft gelijk aan eerder vastgesteld afvalbeleidsplan
Financiën
De lasten van dit voorstel bedragen € 275.000 incidenteel en komen ten laste van het
programma 7 (Volksgezondheid en Milieu)

De investeringskosten vanwege het realiseren van extra ondergrondse containers en hogere
aanschafkosten mini-containers restafval zijn geraamd op totaal €275.000, welke worden
gedekt door het uitstellen van het krediet voor het vervangen van mini-containers GFT
€287.680.
De vervanging van mini-containers GFT wordt met minimaal acht jaar uitgesteld. In 2026 zal
hiervoor een krediet van circa € 375.000 nodig zijn om alle mini-containers GFT te vervangen.
Te zijner tijd zullen de kosten betrokken worden bij de bepaling van de afvalstoffenheffing.
Risico’s
Bij de uitvoering van het afvalbeleidsplan worden kosten gemaakt, met het doel dat de kosten
voor de afvalinzameling en verwerking gaan zakken doordat er minder restafval wordt
verbrand. Dit hangt sterk samen met gedragsverandering van inwoners. Met de investering
faciliteer je inwoners maar zonder aanpassing van het scheidingsgedrag zullen de effecten
beperkt zijn.
Duurzaamheid
Het afvalbeleidsplan is erop gericht op hergebruik van grondstoffen en het verminderen van
restafval en de verbranding daarvan.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A. R. de Graaf,
gemeentesecretaris

P.J. Bouvy-Koene,

burgemeester

Besluit
Registratienummer: Z/18/021106/82087

De raad der gemeente Voorschoten;
Gelet op artikel 4 financiële verordening Voorschoten 2018
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van dinsdag 5 juni 2018,

besluit:
1. Akkoord te gaan met de uitbreiding van het aantal ondergrondse containers.
2. De vervanging van de mini-containers GFT met acht jaar uit te stellen.
3. Het krediet van € 287.680 voor de aanschaf van mini-containers GFT te herbestemmen voor
de uitbreiding van het aantal ondergrondse containers € 200.000 en voor de hogere
aanschafprijs van mini-containers restafval € 75.000.
4. De vrijvallende kapitaallasten in 2020 betrekken bij de tariefbepaling voor afvalstoffenheffing.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Voorschoten,
gehouden op 12 juli 2018,

de griffier,

de voorzitter,

J. van der Does

P.J. Bouvy-Koene

