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1. Waarom wordt de raad geïnformeerd?
Het college heeft de raad toegezegd haar per kwartaal te informeren over
ontwikkelingen binnen Avalex en het bredere afvalbeleid. Met deze raadsbrief komt het
college deze toezegging na.
2. Korte inhoudelijke toelichting
Met deze brief informeert het college de raad over de ontwikkelingen binnen het
gemeentelijke afvalbeleid- en uitvoering aan de hand van de volgende onderwerpen:
-

Governance

-

Stopzetten Clean Team

-

Beëindiging pilot tijdelijke milieustraat

-

Maatregelen tegen grofvuil dumpen

-

Implementatieplan bewonersavonden: ‘Maatwerk afvalinzameling’

Over de vastgestelde resultaatafspraken met Avalex wordt de raad via de halfjaarlijkse
rapportages (die samenvallen met kwartaalrapportages over Q1 en Q3) geïnformeerd.
In de kwartaalrapportages wordt de raad over de voortgang van de bewonersavonden
geïnformeerd.
Governance
De discussie over de governance van Avalex is een nieuwe fase ingegaan met het
voorgenomen besluit van het bestuur om Avalex om te vormen tot een BVO waarbij de
uitvoeringsactiviteiten in een bestaande BV worden geplaatst.
Het bestuur heeft, via de colleges van de zes deelnemende gemeenten, de raden
gevraagd hun wensen en bedenkingen bij het voorgenomen besluit kenbaar te maken.
Naar aanleiding van ontvangen reacties van de raden, neemt het bestuur van Avalex
een beslissing over vervolgstappen.
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Doelstelling is om de nieuwe governance-structuur in te laten gaan per 1-2-2020 of zo
snel mogelijk daarna.
Stopzetten Clean Team
Volgens de DVO 2019 die de raad heeft ontvangen als bijlage bij raadsbrief 1023
Invoering PDC Avalex, heeft de gemeente de inzet van het Clean Team (CT) ingekocht
tot eind juni 2019.
Gekozen is om het CT niet te verlengen na deze datum. Hiervoor zijn de volgende
redenen:


Kosten voor het CT bedragen € 3.818 per week, of te wel € 99.268 per 26
weken. In een tijd van verdere bezuinigingen is deze uitgave niet wenselijk;



Inzet van het CT was oorspronkelijk bedoeld om bijgeplaatste zakken bij volle
ondergrondse containers op te ruimen, deze problematiek is grotendeels
opgelost waardoor het CT, met deze taak, overbodig is;



Inzet van het CT was bedoeld als een tijdelijke maatregel, verder verlengen zou
het idee kunnen geven dat dit een permanente oplossing is;



Vanuit Avalex ontving de gemeente berichten dat inwoners anticiperen op de
komst van het CT. Hiermee gaat een ‘aanzuigende werking’ uit van het CT dat
eerder leidt tot meer grofvuil.

Beëindiging pilot tijdelijke milieustraat
In de eerste helft van 2019 heeft Avalex op verzoek van de gemeente een beperkte
milieustraat geopend aan de Nieuwe Havenstraat. Eens per twee weken konden
inwoners op zaterdag klein grofvuil inleveren bij Avalex.
Dit betrof een pilot met als doel de illegale dumpingen van grofvuil in het weekend te
verminderen. Metingen op basis van 24-uurs meldingen en observaties van het Clean
Team op maandag, hebben laten zien dat er geen aantoonbare verschillen zijn tussen
de weken waarop de tijdelijke milieustraat wel en niet open was.
Deze ineffectiviteit van de maatregel, de extra kosten voor het openstellen en de
wetenschap dat het terrein aan de Nieuwe Havenstraat vanaf september 2019 wordt
gesaneerd/gesloopt en daardoor niet meer beschikbaar is, hebben geleid tot het besluit
de tijdelijke milieustraat te beëindigen. 20 juli 2019 is de laatste openingsdag.
Maatregelen tegen grofvuil-dumpingen
Ook al was het CT oorspronkelijk niet bedoeld om illegaal gedumpt grofvuil op te
ruimen, de laatste maanden is dat wel de hoofdtaak van het CT geweest. De stopzetting
van het CT maakt het dan ook noodzakelijk om andere maatregelen te nemen om het
illegale grofvuil op te ruimen. Belangrijker nog is het om te voorkomen dat een kleine
groep mensen de gemeente als één groot ‘afvalbrengstation’ misbruikt.
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Communicatie
Goed communiceren is niet dé oplossing voor het probleem, maar het vormt wel een
onmisbare bouwsteen. De gemeente en Avalex trekken hierin zo veel mogelijk samen
op.
Vanuit de gemeente wordt een huis-aan-huis brief verstuurd aan omwonenden van de
zgn. hot spots, waarin mensen worden geïnformeerd over de juiste vormen van het
aanbieden van grofvuil. Ook worden mensen via lokale media nogmaals gewezen op de
Avalex milieustraat Rijswijk en de mogelijkheid om een afspraak te maken voor het
gratis ophalen van grofvuil.
De flyer van Avalex (zie bijlage 1) wordt meegestuurd met deze brief.
Convenantenroute
De Avalex gemeenten hebben allemaal hun eigen karakteristieken. Avalex anticipeert
hierop door maatwerk aan te bieden als het gaat om afval- en grofvuilinzameling.
In Delft heeft Avalex veel ervaring met een zgn. convenantenroute waarbij de gemeente
een convenant heeft afgesloten met woningbouwcorporaties over vaste ophaaldagen
voor grofvuil bij grote wooncomplexen. Het convenant beschrijft ook de
verantwoordelijkheden van de betrokken partijen: de gemeente is verantwoordelijk voor
de opdracht aan Avalex om op afgesproken dagen het grofvuil op te halen. De
woningcorporaties zijn verantwoordelijk voor een juiste communicatie naar de inwoners
en de handhaving van de afspraken binnen en rondom de complexen.
Deze manier van werken kan een oplossing voor het grofvuil-probleem in hoogbouwwijken als De Heuvel en Prinsenhof zijn. De gemeente is met Avalex in gesprek over
mogelijkheden om deze convenanten-route als pilot in te zetten in genoemde wijken.
De inzet van een convenantenroute zal een toevoeging op de bestaande DVO zijn. Als
het college tot de conclusie komt dat een convenantenroute een noodzakelijke
aanvulling op het bestaande pakket is, zal het college een raadsvoorstel met het
verzoek voor financiële dekking bij de raad indienen.
Rol woningcorporaties
De woningcorporaties weten in een vroeg stadium welke verhuisbewegingen
aanstaande zijn binnen hun wooncomplexen/ huizenbestand. Het is ook in hun belang
dat de omgeving van de complexen schoon en opgeruimd is. De gemeente zal daarom
met de woningcorporaties in gesprek treden over specifieke communicatie naar nieuwe
en vertrekkende huurders als het gaat om de juiste wijze van aanbieden van grofvuil ten
tijde van verhuizingen.
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Implementatieplan bewonersavonden ‘Maatwerk afvalinzameling’
In het coalitieakkoord meldde de coalitie dat de invoer van Het Nieuwe Inzamelen (HNI)
getemporiseerd werd totdat een evaluatie van HNI in de start-wijk was uitgevoerd en de
resultaten bekend waren.
Met raadsbrief 1108 Evaluatie HNI heeft het college de raad geïnformeerd over deze
resultaten en vervolgstappen die het college voorstaat.
Tijdens de raadsvergadering over deze raadsbrief op 19 juni jl. hebben meerdere
raadsleden aangegeven graag het implementatieplan van het maatwerk in de wijken en
een planning van de bewonersavonden te ontvangen.
Kosten-service-milieu
Het afvalbeleid bestaat uit drie elementen, te weten: kosten, service en milieu
(-doelstellingen). Het alternerend inzamelen werd door inwoners gezien als een stap
terug op het gebied van service vanuit Avalex en de gemeente. Hiermee werd het doel
van alternerend inzamelen, verlagen van het restafval, door grote weerstand onder
inwoners ondermijnd. Door deze weerstand weg te halen via het herintroduceren van
wekelijks inzamelen en tegelijkertijd met inwoners in gesprek te gaan over de vraag hoe
scheiden dan wel aantrekkelijk gemaakt kan worden, wil het college wijk-per-wijk de
duurzaamheidsdoelstellingen binnen het afvaldossier halen.
Planning
Voor de vooroverleggen en bewonersavonden is een globale planning opgesteld. Voor
vervolgstappen is het, in dit beginstadium, nog niet mogelijk om aan te geven hoe lang
een uitwerking en implementatie per wijk gaat duren. Dit moet gedurende het proces
duidelijk worden en de raad zal hier via de kwartaalrapportages over worden
geïnformeerd. Ook zal de doorlooptijd naarmate het project vordert, sneller worden als
gevolg van opgedane ervaring.
Wijk

Vooroverleg

Bewonersavond

Voorburg-West

17 april 2019

26 juni 2019

Essesteijn

Week 36/37 2019

Week 40/41

’t Lien/ De Rietvink

Week 38/39 2019

Week 44/45

Voorburg-Oud

Week 40/41 2019

Week 46/47

Leidschendam-Zuid

Week 44/45 2019

Week 48/49

De Zijde/ Duivenvoorde

Week 48/49 2019

Week 4/5 2020

Bovenveen

Week 4/5 2020

Week 8/10 2020

Voorburg-Noord

Week 7/8 2020

Week 12/13 2020

Damsigt

Week 10/11 2020

Week 15/16 2020

Prinsenhof

Week 12/13

Week 16/17 2020
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De Heuvel

Week 16/17

Week 20/21 2020

Park Leeuwenbergh

Week 20

Week 24 2020

Voorburg-Midden

Heeft al HNI geïmplementeerd

Stompwijk

Krijgt een 4e mini-container

Proces
Voorafgaand aan de bewonersavond komt een vooroverleg. Idee is om 3-4 mensen per
wijk uit te nodigen voor dit gesprek. Met hen wil de portefeuillehouder de bestaande
situatie in de wijk bespreken en mogelijke geluiden die zij van wijkgenoten horen. Dit
vooroverleg is input voor de bewonersavonden.
Tijdens de bewonersavonden zal met de inwoners gesproken worden over de ideeën
die leven binnen de wijk over het afvalbeleid. Dit gebeurt aan de hand van een
presentatie van de doelstellingen van het beleid, de huidige stand van zaken binnen de
gemeente en mogelijke scenario’s die de gemeente samen met Avalex kan aanbieden.
Tijdens de bewonersavond zullen ook 4-6 mensen gevraagd worden deel te nemen aan
een klankbordgroep. Deze mensen zullen samen met de gemeente en Avalex de
uitkomsten van de avond vertalen in een scenario dat door Avalex zal worden
uitgewerkt.
Dit laatste is nodig om de financiële consequenties in kaart te brengen. Deze zullen
vervolgens aan de raad worden voorgelegd via een raadsvoorstel.
Bij een akkoord van de raad, zal aan Avalex de opdracht worden gegeven te starten
met de implementatie van het gekozen scenario. Communicatie hierover zal
plaatsvinden door Avalex en de gemeente waarbij ook een rol is weggelegd voor de
leden van de klankbordgroep.
De doorlooptijd vanaf het moment van de bewonersavond is sterk afhankelijk van het
gekozen scenario. Indien gekozen is voor een scenario dat voorziet in meer
ondergrondse containers, zal implementatie meer tijd kosten dan een uitrol van een
extra mini-container.
Bewonersavond 26 juni – Voorburg-West
Op 26 juni jl. heeft een bewonersavond in Voorburg-West plaatsgevonden. De
presentatie en discussie waren drukbezocht. Dusdanig dat voor volgende
bijeenkomsten een ander format wordt gezocht om de informatie-uitwisseling tussen
inwoners en gemeente ten volle te faciliteren.
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Op basis van de opgehaalde informatie en, uiteenlopende, voorkeuren van de inwoners,
zal het college samen met Avalex en een klankbordgroep van 4-6 inwoners de
opgehaalde informatie vertalen in een wijk-specifiek afvalbeleid.

burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

mr. drs. M.R. Gorsse

K. Tigelaar

wnd. secretaris

burgemeester

Bijlagen:
Bijlage 1:

Grofvuil flyer milieustraat

