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Geachte Raad,
Door raadslid Hans van der Elst van de ONS-fractie zijn op dinsdag 15 juni 2021 vragen
gesteld met betrekking tot Commissie WRG 17 juni 2021 agendapunt 5 Grondstoffenplan
2021- 2025 . De beantwoording van deze vragen treft u hieronder aan.
Vraag 1. Wat zijn de integrale kosten per ton gewicht als de vergelijking wordt
gemaakt tussen twee opties, beide alleen voor de laagbouw: al het papier en
karton door (laagbouw) inwoners laten wegbrengen naar centrale containers, of
alles thuis laten ophalen via mini containers alleen te gebruiken voor papier en
karton, de standaard onder scenario 2 ? Alle overige omstandigheden onveranderd,
er worden dus in beide opties mini containers voor restafval bij de laagbouw
opgehaald, en een gedeelte van de huishoudens laagbouw heeft nu al een extra
mini container voor alleen papier en karton. Als dit niet kan worden aangegeven:
welke van deze twee opties kost het meest, en kan er een indicatie gegeven
worden van het verschil?
Antwoord 1. De verwachting is dat er iets meer papier en karton aan huis ingezameld wordt
dan dat men het naar een centrale voorziening moet brengen. Dit heeft dus wel enige
invloed. Daarnaast zullen er ongeveer 100 ondergrondse containers in de gemeente
geplaatst moeten worden. Het plaatsen van een ondergrondse container is een lastig proces.
Mensen willen nl het liefst geen container voor de deur (in de nabije omgeving). Daarbij
hebben we te maken met een ondergrondse infrastructuur waardoor ook niet overal een
container geplaatst kan worden. Als we de kosten per ton ingezameld papier naast elkaar
zetten is het inzamelen per minicontainer ongeveer € 100,-. Het inzamelen via een
ondergrondse container komt uit op ongeveer € 200,- per ton. Het verschil wordt
veroorzaakt door het verschil in de kapitaalslasten voor een minicontainer van € 4,- en van
een ondergrondse container van € 720,-.
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Vraag 2. Kan Diftar worden ingezet met de huidige gechipte minicontainers, die
immers niet afsluitbaar zijn?
Antwoord 2. Op de huidige gechipte containers is het mogelijk om Diftar toe te gaan passen.
Vraag 3. Wat is het verschil in kosten tussen een nieuwe container bovengronds
versus een nieuwe container ondergronds, met zelfde capaciteit?
Antwoord 3. Een nieuwe container bovengronds heeft over het algemeen een max inhoud
van 3m3. Terwijl een ondergrondse container een inhoud van 5m3 heeft. Er is dus wel een
verschil qua inhoud. De kosten variëren van € 2.500 - € 3.000 voor een bovengrondse
container. Aanschaf en plaatsing van een ondergrondse container zal ongeveer € 7.500 - €
10.000 kosten. Dit is ook afhankelijk of er kabels en leidingen verlegd moeten worden of
andere aanpassingen aan de infrastructuur nodig zijn.
Vraag 4. Wat is de gemiddelde resterende levensduur van de huidige ondergrondse
papier-en glas verzamel containers, en is hier een vervanging voorzien, zo ja:
wanneer?
Antwoord 4. De gemiddelde levensduur van deze containers is 12 jaar voor de container. De
betonnen buitenbak kan vele jaren langer mee. De huidige verzamelcontainers voor papier
en glas kunnen nog tussen de 3-5 jaar mee.
Vraag 5. Indien in de toekomst voor Diftar gekozen wordt, een mogelijk onderdeel
van het nu voorliggende stappenplan, hoe dan kan illegale bijplaatsing van
restafval bij ondergrondse containers worden voorkomen ? De gemeente Lisse
heeft hier slechte ervaringen mee, zijn er gemeenten die hier een oplossing voor
hebben en zo ja: wat is die oplossing ?
Antwoord 5. Het illegaal bijplaatsen zal nooit 100% te voorkomen zijn. In veel gemeenten
gebeurt dit ook zonder dat Diftar wordt toegepast. Om dit te beperken zullen er
inspanningen van Boa’s nodig zijn. De regelgeving zal dan hierin moeten voorzien dat er
direct geverbaliseerd moet kunnen worden op het aantreffen van een adres. In andere
gemeenten, over het algemeen, plattelands gemeenten wordt dit fenomeen niet frequent
waargenomen.
Vraag 6. Is het volgende beeld juist: als tot het voorliggende voorstel wordt
besloten, dan: zijn er in 2026 ondergrondse containers (de PMD containers zijn dan
ca. 4 jaar oud, de containers voor glas, papier, textiel waarschijnlijk ouder dan 4
jaar), wordt er bij laagbouw en hoogbouw (mogelijk) als onderdeel van restafval
daarin aanwezig PMD opgehaald voor nascheiding, wordt papier bij laagbouw ook
in mini containers opgehaald net als restafval en GFT, zijn bij hoogbouw maatwerk
voorzieningen getroffen voor papierinzameling en zijn er bij hoogbouw GFT zuilen
geplaatst: waarmee voor al deze afvalstromen behalve restafval (exclusief PMD)
een dubbel, parallel distributiekanaal is aangelegd, en ontbreekt er (mogelijk) op
dat moment een directe financiële prikkel om bijtedragen aan meer circulariteit ?
Antwoord 6. Er is naar onze mening geen sprake van een parallel distributiekanaal: zowel
voor de hoogbouw als de laagbouw zijn er passende voorzieningen voor het gescheiden
aanbieden van grondstoffen (GFT, papier, PMD). Met deze voorzieningen worden
huishoudens uit laagbouw en hoogbouw gestimuleerd tot betere afvalscheiding. Een
belangrijke extra prikkel om nog meer bij te gaan dragen aan circulariteit (meer scheiding
van grondstoffen) kan in 2026 komen van de invoering van diftar.
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Vraag 7. In dit voorstel wordt onder scenario 4, Diftar, gesproken van ophalen bij
laagbouw van papier/karton met mini containers. Wordt het legen van die
containers ook met Diftar belast? Zo ja, hou verhoudt dat tarief zich t.o.v. het
tarief voor restvuil? Zo nee, hoe is tegen te gaan dat in de mini containers voor
papier/karton ook restafval wordt aangeboden?
Antwoord 7. Bij het inzamelen van grondstoffen zoals papier zullen er geen kosten in
rekening gebracht gaan worden. De inzameldienst kan redelijk snel inschatten of er restafval
bij het papier en karton zit. De gebruikers van deze containers kunnen dan een bezoekje
verwachten van een Boa.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A. R. de Graaf,
gemeentesecretaris

drs. N. Stemerdink,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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