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Onderwerp
evaluatie wijziging frequentie afvalinzameling (groen-groen-grijs) en tarieven/doorkijk
2017.
Voorstel
1. Het vaste tariefdeel van de afvalstoffenheffing voor 2017 te verhogen met € 8,00 per
aansluiting (zowel diftar als niet-diftar).
2. Voor 2017 elke aansluiting een bedrag van € 3,00 uit de egalisatievoorziening afval,
terug te betalen.
Aanleiding
Eind 2015 is door de gemeenteraad besloten per 1 januari 2016 over te gaan naar een
nieuwe afval inzamel systematiek. Daarbij zijn op basis van een 2-tal pilots (wijk de
Heide en de Knipe/het Meer) calculaties gemaakt van het aantal te verwachten
ledigingen per huishouden en de daarbij behorende gewichtshoeveelheden. De nieuwe
methodiek heeft geleid tot een verbeterde afvalscheiding. De financiële resultaten blijven
evenwel achter bij de prognose omdat de variabele inkomsten van de ledigingen achter
blijven bij de gedane aannamen. Voor het vervolg wordt voorgesteld te kiezen voor een
verdere doorontwikkeling van dit systeem. Daarbij zal, ter compensatie van het te
verwachten structurele tekort, het vaste tariefdeel van de afvalstoffenheffing m.i.v. 2017
met € 8,00 per aansluiting verhoogd worden. Wij verwachten hiermee in de loop van
2017 meer evenwicht te hebben gevonden in de tariefstelling.
Overwegingen
1. Het programma VANG
Het landelijk programma VANG (Van Afval naar Grondstof) – Huishoudelijk afval is
ontwikkeld om gemeenten te helpen de nodige stappen te zetten naar een circulaire
economie. Naast afvalscheiding, zijn preventie en het sluiten van grondstofketens,
belangrijke speerpunten. Deze doelstellingen houden o.a. in dat in 2020 per inwoner per
jaar gemiddeld 75% van het huishoudelijk afval wordt gescheiden en maximaal 100 kg
huishoudelijk afval wordt verbrand. Voor 2025 worden de doelstellingen nog scherper
gesteld. De gemeente Heerenveen heeft deze VANG-doelstelling als speerpunt in haar
nieuwe afvalbeleid benoemd.
Een instrument om het scheidingsgedrag te verbeteren, is de toepassing van een andere
inzamelsystematiek. Op basis van een 2-tal pilots (in respectievelijk de wijk De Heide en
het dorp de Knipe/het Meer heeft u vorig jaar besloten per 1 januari 2016 in de gehele
gemeente over te gaan op een nieuwe inzamelsystematiek (groen-groen-grijs). Met deze
maatregel is beoogd het scheidingsgedrag verder te stimuleren. Voor grondstoffen, zoals
gft-afval, past daarbij een hogere service richting de burger.

Er is een calculatie gemaakt van het te verwachten aantal ledigingen per huishouden en
de daarbij behorende gewichthoeveelheden. Verwacht werd dat, omgerekend over elk
huishouden, gemiddeld 12x een restafvalcontainer en 20x een gft-container zou worden
aangeboden. Uitgangspunten waren: een reductie van het restafval van 23% en een
stijging van het gft-afval van 30%. Deze aannamen zijn in de begroting 2016 verwerkt.
2. Resultaat en effect.
Het nieuwe systeem heeft geleid tot een beginnende milieuwinst. Het
scheidingspercentage van de gemeente Heerenveen is gestegen van 66% naar 69%
(doelstelling is 75%). Aan de inkomstenkant is echter sprake van een nadeel van bijna
2 ton: dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat het aantal ledigingen van de biobak
behoorlijk achter blijft bij de aanname (voor een nadere toelichting zie bijlage 1).
Voorgesteld wordt dit tekort van afgerond € 199.000 te dekken uit de egalisatiereserve
(zie ook bestuursrapportage 2016). Het geraamde saldo van deze reserve bedraagt op
31-12-2016 dan nog € 161.600. In het laatste verzamelbesluit zullen de financiële
consequenties nader worden vertaald.
3. Het vervolg en de tarieven.
Het nieuwe inzamelsysteem verkeert nog volop in de aanloopfase. Hoewel tot op heden
goede beginnende resultaten zijn geboekt, is de verwachting dat het achterblijven van de
variabele (ledigings)inkomsten (zoals genoemd) zich ook in 2017 zal voordoen. Daar
komt bij dat verder onderzoek zal worden gedaan naar een eventuele bijstelling van het
nieuwe systeem.
Verder zijn ten behoeve van de groen-inzameling bij een deel van de hoogbouw,
aanvullende voorzieningen getroffen. In verband hiermede en het feit dat op
onderdelen sprake is van een geringe inflatiecorrectie, zal het vaste tarief van de
afvalstoffenheffing nog eens met € 3,00 per aansluiting verhoogd moeten worden.
Voorgesteld wordt voor dat deel opnieuw gebruik te maken van de egalisatievoorziening
afval. Daarmee zal de stand van de egalisatievoorziening eind 2017 naar verwachting
€ 94.000 bedragen.
Voor een juist beeld willen wij hierbij het volgende toelichten. Dit jaar (2016) heeft elk
huishouden éénmalig een bedrag van € 5,00 terug gekregen. Op de aanslag is voor het
vaste tariefdeel een bedrag van € 141,00 per aansluiting opgenomen. Het was beter
geweest als op deze aanslag een vast tarief was vermeld van € 146,00 in combinatie met
de genoemde éénmalige teruggave. Per saldo stijgt het te betalen bedrag voor iedere
aansluiting (zowel diftar als niet-diftar) dan met € 5,00.
In de onderstaande tabel is de geschetste tariefontwikkeling over de afgelopen jaren, dit
jaar en komend jaar, weergegeven. Daarbij zijn de éénmalige teruggaven geëlimineerd
door deze op te tellen bij het netto betaalde vastrecht Diftar.
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Tariefontwikkeling
2013
Eenmalige terugave
Netto Vastrecht
Bruto vastrecht
Sortibak
Biobak
gemiddeld p/aansluiting

€
€
€
€
€

140,16
140,16
80,00
6,00
226,16

2014
€
€
€
€
€

142,32
142,32
80,00
6,00
228,32

2015
€
€
€
€
€

146,90
146,90
77,35
6,00
230,25

€
€
€
€
€
€

2016
5,00
141,00
146,00
71,40
10,00
227,40

€
€
€
€
€
€

2017 2016 realisatie
3,00 €
5,00
146,00 €
141,00
149,00 €
146,00
69,62 €
69,62
3,50 €
3,50
222,12 €
219,12

Voor 2017 leidt dit dan voor de huishoudelijke afvalinzameling tot de volgende
tariefstelling:

tarieven 2017
Inzamelvoorziening:
SORTIBAK (240 l grijs)
BIOBAK (180 l groen)
AFVALZAK (ondergrondse afvalcontainer)
Vastrecht
Diftar
Eenmalige teruggave
Netto te betalen

€
€
€

tarieven 2016

5,95
0,50
1,10

€ 149,00
€ 3,00

€
€
€

€ 146,00
€ 5,00
€ 146,00

Niet Diftar: Eenpersoonshuishoudens
Eenmalige teruggave
Netto te betalen

€ 209,00
€ 3,00

Niet Diftar: Meerpersoonshuishoudens
Eenmalige teruggave
Netto te betalen

€ 259,00
€ 3,00

5,95
0,50
1,10

€ 141,00
€ 206,00
€ 5,00

€ 206,00

€ 201,00
€ 256,00
€ 5,00

€ 256,00

€ 251,00

Effecten
Realisering VANG-doelstellingen.
Beleid en regelgeving
Afvalstoffenheffing 2017
Financiën, risico’s en beheersmaatregelen
De financiële consequenties zijn verdisconteerd in een verhoging van het vaste tarief van
de Afvalstoffenheffing 2017 welke bij de vaststelling van de belastingverordeningen op
19 december 2016 aan de raad zal worden aangeboden.
Vervolgaanpak
Onderzoek naar mogelijkheid voor invoering nultarief van de Biobak en wijziging van het
huidige diftarsysteem: van volume/frequentie naar gewicht.
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Communicatie
Er is een persbericht verspreid. Daarnaast wordt een bericht op de website gepubliceerd
en een informatiepakket voor het KCC samengesteld.
Relevante informatie
tarieventabel behorende bij afvalstoffenheffing 2017.
Het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen,
de secretaris,
de burgemeester,

de heer F.H. Perdok

de heer T.J. van der Zwan
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Registratie
GF16.20081

Onderwerp
Evaluatie wijziging frequentie afvalinzameling (groen-groen-grijs) en tarieven/doorkijk
2017.
De raad van de gemeente Heerenveen;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 november
2016;
gelet op de Afvalstoffenheffing 2017
overwegende dat, de frequentie van inzameling van afval, afkomstig uit huishoudens,
met ingang van 1 januari 2016 is gewijzigd en dat deze wijziging zal worden
gecontinueerd;

Besluit
1. Het vaste tariefdeel van de afvalstoffenheffing voor 2017 te verhogen met € 8,00 per
aansluiting (zowel diftar als niet-diftar).
2. Voor 2017 elke aansluiting een bedrag van € 3,00 uit de egalisatievoorziening afval,
terug te betalen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 december 2016.
de griffier,

de voorzitter,

mevrouw W.J.M.A. Jansen

de heer T.J. van der Zwan
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