Brief aan de raad

2019-15625
vervolg oriëntatieavond 21 mei jl. betreffende evaluatie afvalbeleid en onderzoek
mogelijkheden 10% kostenreductie
16 juli 2019
Aan de leden van de raad,
Eind 2018 heeft uw raad een tweetal moties aangenomen betreffende het beleid inzameling
en verwerking huishoudelijk afval en de kosten daarvan. Daarin verzocht u ons scenario's uit
te werken die leiden tot een besparing van 10% op het tarief afvalstoffenheffing voor onze
inwoners (Motie "hoogte rioolheffing en afvalstoffenheffing", 13-11-2018, CDA/VVD) en het
afvalbeleid te evalueren (Motie "afval scheiden", 11-12-2018, D66).
Wij hebben naar aanleiding van deze moties dhr. Jan van Diepen (adviesbureau JvD,
beheer openbare ruimte, afval en reiniging) de opdracht gegeven om ons beleid "inzameling
en verwerking huishoudelijk afval" (maart 2016 vastgesteld door uw gemeenteraad) te
evalueren en te onderzoeken in hoeverre de gevraagde besparing van 10% te realiseren is.
Tijdens de oriëntatieavond voor de gemeenteraad op 21 mei 2019 heeft Jan van Diepen de
resultaten van de evaluatie en onderzoek aan u gepresenteerd. Via deze raadsbrief geven
we daar graag vervolg aan door de conclusies en aanbevelingen nog eens aan te stippen
en vervolgens het toekomstperspectief te schetsen.
De evaluatie van het beleid inzameling en verwerking huishoudelijk afval hebben tot de
volgende conclusies geleid:
 Het beleidsplan uit 2016 is actueel en vormt een prima kader om de doelstellingen te
halen;
 De uitvoering loopt achter op de planning;
 Omgekeerd/gespiegeld inzamelen is voor het overgrote deel al uitgevoerd en heeft
resultaat gehad. Zwijndrecht is bijna "diftar-proof";
 De verwachte "trendbreuk" heeft zich niet voorgedaan;
 De resultaten lopen redelijk in de pas met de landelijke trends;
 Er liggen kansen en mogelijkheden om tot verdere reductie van het restafval te
komen.
Het onderzoek naar mogelijkheden om te komen tot een kostenreductie van 10% heeft
geleid tot het inzicht dat we als gemeente op veel kosten geen invloed hebben. Voorbeelden
daarvan zijn de rijksbelasting op verbranden/storten van restafval en de hoogte van
(verwerkings)kosten en opbrengsten van grondstoffen als gevolg van marktwerking. Het
onderzoek heeft tot de volgende conclusies geleid:
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 Verdere reductie van het restafval is noodzakelijk om tot kostenbeheersing te komen;
 Uit de evaluatie is gebleken dat een kostenbesparing van 10 procent niet haalbaar is.
 Nieuwe trendbreuk is noodzakelijk om tot verdere kostenreductie te komen. Op weg
naar diftar !
Bovenstaande conclusies zijn vertaald naar de volgende aanbevelingen:






Intensiveer de uitvoering van het beleid inzameling en verwerking huishoudelijk afval;
Zorg dat de infrastructuur op orde komt (gereed 2021);
Invoeren GFTe hoogbouw (gereed 2021);
Investeer in meer en voortdurende communicatie (2019 e.v.)
Ga voorbereidingen treffen om diftar in te voeren (2021 e.v.)

Op basis van deze aanbevelingen werken wij aan de volgende stappen en komen wij, indien
nodig, met voorstellen:
 Realiseren ondergrondse containers voor restafval in Heerjansdam
Dit traject loopt. Het concept-locatieplan ligt bij schrijven ter inzage.
Verwachte start realisatie 4e kwartaal 2019, gereed 2020.
 Realiseren (resterende) ondergrondse containers Zwijndrecht
Binnen de bebouwde kom van Zwijndrecht zijn er nog enkele gebieden niet voorzien
van ondergrondse containers. Wanneer we klaar zijn in Heerjansdam willen we
graag doorpakken in Zwijndrecht. Streven is om in 2021 klaar te zijn. Besluitvorming
moet nog plaatsvinden.
 Invoeren inzameling GFTe bij hoogbouw
We hebben HVC de opdracht gegeven om alle hoogbouwlocaties in relatie tot
inzameling van GFTe in beeld te brengen. HVC werkt scenario's uit naar type
hoogbouw (schaal/grootte, koop, huur, prijsklasse, samenstelling bewoners) zodat
gefaseerde invoering mogelijk wordt (bijvoorbeeld start met meest kansrijke). Ook
worden daarin verschillende niveaus van communicatie en service in beeld gebracht.
 Workshop "afvalinzameling en armoedebestrijding"
We organiseren in het najaar 2019 een workshop met stakeholders om de
mogelijkheden te onderzoeken om het inzamelen van afval/grondstoffen te
combineren met een stuk armoedebestrijding. De inzameling van GFTe bij
hoogbouwcomplexen biedt daarvoor mogelijk kansen. De gemeenteraad wordt op de
hoogte gebracht van de opbrengst van de workshop.
 Intensiveren communicatie
We onderzoeken de mogelijkheden binnen onze organisatie en die van HVC om
vorm te geven aan frequentere communicatie.
 Gerichte communicatie op GFTe
We gaan nadrukkelijker communiceren op het scheiden van GFTe, met name gericht
op etensresten. Op deze wijze hopen we de kennis en bewustwording ten aanzien
van de GFTe fractie te verbeteren. We sluiten daarbij aan bij de (algemene)
campagne van HVC op dit onderwerp. Daarnaast willen we de oude afgeschreven
minicontainers bij laagbouwwoningen vervangen voor nieuwe gechipte containers.
Dit willen we ook gaan aangrijpen om de aandacht te vestigen op GFTe.
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Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
De secretaris,

De burgemeester,

