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Onderwerp 	 Tussentijdse evaluatie Grondstoffenplan 2016-2020 

Voorstel 
Het college stelt u voor: 
1. In te stemmen met de voorliggende Tussentijdse evaluatie Grondstoffenplan 2016-2020 

en daarmee de volgende conclusies van het college te onderschrijven: 
a. het Nieuwe Inzamelen en Diftar dienen te worden gecontinueerd; 
b. op kleinschalig niveau zijn er mogelijkheden om de resultaten verder te verbeteren; 
c. we blijven streven naar 100% kostendekking uit de baten van de afvalstoffenheffing; 
d. we moeten blijvend regie voeren op de voortgang en de sturing van resultaten. 

Aanleiding 
In het Coalitieakkoord 2018-2022 en het College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 is 
opgenomen dat de invoering van het Nieuwe Inzamelen, inclusief het milieurendement, de 
financiële effecten en de ervaringen van verschillende groepen gebruikers op gebied van 
service en gebruiksgemak, na het eerste volledige jaar wordt geëvalueerd en gerapporteerd 
aan uw raad. Het Nieuwe Inzamelen is in 2017 ingevoerd en Diftar in 2018. De evaluatie 
heeft dan ook vooral betrekking op de effecten van deze twee beleidswijzigingen in het 
eerste volledige jaar daarvan, te weten 2018. 

Doel / Effect 
De door uw raad op 11 februari 2016 vastgestelde milieu-ambitie is heel concreet: niet meer 
dan 75 kg restafval per inwoner in 2020. De ambitie is vervolgens doorgetrokken naar de 
verdere toekomst, waarin wordt beoogd niet meer dan 25 kg restafval per inwoner in 2030 in 
te zamelen. 

Het doel van deze tussentijdse evaluatie is om te bepalen in hoeverre deze ambitie wordt 
gerealiseerd. Er is ook geëvalueerd wat de effecten van het nieuwe afvalbeleid zijn op het 
serviceniveau en hoe onze inwoners deze ervaren, dit is onder meer gedaan met een 
enquête. Daarnaast is inzichtelijk gemaakt wat de (toekomstige) financiële effecten zijn. Dit 
is van belang bij de eind 2019 door uw raad vast te stellen tarieven vastrecht en diftar van de 
afvalstoffenheffing 2020. Tot slot is in de tussentijdse evaluatie invulling gegeven aan de 
toezegging van de portefeuillehouder aan uw raad van 28 juni 2018 om meer zicht te krijgen 
op afvaldump. In het rapport is dit verwerkt in het onderdeel Ontwijkgedrag (in paragraaf 4.2 
Fijn restafval). 
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Argumenten 
1, De voortgang van de effecten van het afvalbeleid dient nauwgezet te worden gevolgd. 

Op 11 februari 2016 heeft uw raad het Grondstoffenplan gemeente Leusden 2016-2020 
vastgesteld. Het plan beschrijft de wijze waarop de gemeente vanaf 2017 steeds minder 
restafval en steeds meer herbruikbare/ duurzame grondstoffen gaat inzamelen door het 
systeem van het Nieuwe inzamelen. Aansluitend is in 2018 diftar ingevoerd (betalen per 
keer dat restafval wordt aangeboden). 

Het aanbieden van huishoudelijk afval is een belangrijk onderwerp voor onze inwoners, 
ze hebben er feitelijk dagelijks mee te maken. Daarbij spelen de volgende, onderling 
samenhangende, belangen een belangrijke rol: de bescherming van het milieu, het 
serviceniveau en de kosten. Vrijwel iedereen vindt afval scheiden om 
duurzaamheidsredenen belangrijk. Daarnaast willen de inwoners goed worden 
gefaciliteerd om restafval en grondstoffen gescheiden aan te kunnen bieden. De kosten 
worden gedekt uit een doelbelasting; kostenwijzigingen zijn daarmee direct voelbaar voor 
de inwoners. 

Het college trekt uit de resultaten van de tussentijdse evaluatie de volgende conclusies: 
a. Het Nieuwe Inzamelen en Diftar dienen te worden gecontinueerd. 

De invoering van het Nieuwe Inzamelen (in 2017) en Diftar (in 2018) hebben duidelijk 
een positief effect op het realiseren van de door uw raad vastgestelde milieuambitie. 
Bovendien zijn de inwoners gewend geraakt aan het Nieuwe Inzamelen en Diftar, dit 
blijkt mede uit de overwegend positieve resultaten van een enquête. Tot slot zijn als 
gevolg van de invoering van het Nieuwe Inzamelen en diftar de totale kosten voor het 
verwerken van restafval en grondstoffen lager dan wanneer deze beleidswijzigingen 
niet zouden zijn ingevoerd. 

b. Op kleinschalig niveau zijn er mogelijkheden om de resultaten verder te verbeteren. 
In het evaluatierapport is een aanzet gegeven om een aantal projectmatige en/ of 
beleidsmatige maatregelen nader uit te werken en daarbij een afweging te maken 
deze in te voeren, op basis van de verwachte effecten op de milieuambitie, het 
serviceniveau en de kosten. Daarbij valt te denken aan het verlagen van de 
inzamelfrequentie minicontainers restafval in het buitengebied, om de wekelijkse 
inzameling huis-aan-huis in de zomer van GFT te stoppen, het areaal 
verzamelcontainers voor grondstoffen verder te optimaliseren en blijvend en 
intensiever te communiceren over het nut van afvalscheiding, de kwaliteit van PMD, 
het gebruik van de milieustraat en het tegengaan van ontwijkgedrag. 

c. We blijven streven naar 100% kostendekking uit de baten van de afvalstoffenheffing. 
In de tussentijdse evaluatie is de kostenontwikkeling in relatie tot de baten uit de 
afvalstoffenheffing in beeld gebracht. De tarieven van de afvalstoffenheffing in 
gemeente Leusden zijn relatief laag (zo blijkt uit een  benchmark)  en momenteel ook 
in absolute zin om de alsmaar stijgende kosten te dekken. Op een belangrijk deel van 
deze kosten heeft de gemeente geen invloed. Het tarief voor het verbranden van 
restafval neemt in een hoog tempo fors toe, de vergoeding voor het recyclebare deel 
van het PMD nemen jaarlijks af en het niveau van de vergoeding voor het oud papier 
en karton staat momenteel op een dieptepunt als gevolg van macro-economische 
ontwikkelingen. Het is daarmee, zoals bij veel gemeenten in Nederland, 
onvermijdelijk dat de tarieven van de afvalstoffenheffing zullen moeten stijgen. Uw 
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raad stelt jaarlijks de tarieven vast en met de resultaten van de evaluatie wordt 
invulling gegeven aan de onderbouwing van deze vereiste stijging. 

d. We moeten blijvend regie voeren op de voortgang en de sturing van resultaten. 
Uit de resultaten van tussentijdse evaluatie wordt, vanwege de nauwe samenhang 
tussen onze milieuambitie, het serviceniveau en de kostenontwikkeling, opgemaakt 
dat het van groot belang is dat er een blijvende en stevige regie is op de organisatie, 
de voortgang, de sturing, de interne en externe informatie en het gegevens- en 
financiële beheer. 

Tegenargument / Alternatieve scenario's 
Er zijn geen realistisch tegenargumenten of een alternatief scenario voor het Nieuwe 
Inzamelen en/ of Diftar. Om deze systemen in te voeren zijn investeringen gedaan en de 
inwoners zijn er aan gewend en er over het algemeen tevreden over. Bovendien voldoen 
beide systemen om de vastgestelde ambitie (zo weinig mogelijk restafval, zoveel mogelijk 
gescheiden aangeboden grondstoffen) te helpen realiseren. Wanneer wordt afgestapt van 
het Nieuwe Inzamelen en/ of  Differ,  dan zamelen we hoogstwaarschijnlijk weer veel meer 
restafval in en dit is veruit de duurste afvalstroom om te verwerken. Het niet continueren van 
het Nieuwe Inzamelen en Diftar zal daarmee nog verder kostenverhogend werken en 
geenszins bijdragen aan onze duurzaam heidsambitie. 

Risico's 
Er dient met zorg aandacht te worden besteed aan de wijze waarop de belangrijkste 
conclusies uit de evaluatie als strijdig kunnen worden geïnterpreteerd. De belangrijkste 
conclusies zijn namelijk dat de milieuambitie (de mate waarin afval gescheiden wordt 
aangeboden en ingezameld) grotendeels wordt gerealiseerd en dat het serviceniveau voor 
onze inwoners hoog is en dat dit ook als zodanig wordt gewaardeerd. Maar de derde 
conclusie is dat de inkomsten uit de afvalstoffenheffing achterblijven bij de 
kostenontwikkeling; de tarieven zullen daarom moeten stijgen. 

Plan van aanpak / Tijdsplanning 
Het college zal uw raad via het vaststellen van de begroting 2020 een voorstel 
voorleggen voor de tarieven afvalstoffenheffing 2020. 
Het huidige Grondstoffenplan heeft een looptijd tot en met 2020. Dat betekent dat uw 
raad in 2020 een voorstel wordt voorgelegd voor het afvalbeleid vanaf 2021. 

Duurzaamheid 
Gescheiden afval en grondstoffen aanbieden, afvoeren en verwerken is een belangrijk 
onderdeel van de duurzaamheidsagenda. Het mes snijdt hier aan twee kanten: hoe meer 
kwalitatief goede grondstoffen gescheiden worden ingezameld, hoe hoger de mate van 
duurzaamheid én hoe lager de kosten. 

Communicatie 
De evaluatie is mede tot stand gekomen door een enquête onder een representatief deel 
van de inwoners van onze gemeente. Daarnaast zijn op kleinere schaal gesprekken gevoerd 
en is informatie uitgewisseld met doelgroepen(organisaties). 
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G.J. Bouwmeester 
burgemeester 

Bijlagen 
1. Rapport Tussentijdse evaluatie Grondstoffenplan 2016-2020, september 2019; 
2. Rapport Tussentijdse evaluatie Grondstoffenplan 2016-2020, bijlage A, resultaten 

enquête augustus 2019; 
3. Rapport Tussentijdse evaluatie Grondstoffenplan 2016-2020, bijlage B, ingezamelde 

hoeveelheden; 
4. Rapport Tussentijdse evaluatie Grondstoffenplan 2016-2020, bijlage E, historisch 

overzicht tarieven afvalstoffenheffing Leusden; 
5. Rapport Tussentijdse evaluatie Grondstoffenplan 2016-2020, bijlage F,  benchmark  

tarieven afvalstoffenheffing gemeenten even groot als Leusden; 
6. Rapport Tussentijdse evaluatie Grondstoffenplan 2016-2020, bijlage G,  benchmark  

tarieven afvalstoffenheffing gemeenten in de regio; 
7. Rapport Tussentijdse evaluatie Grondstoffenplan 2016-2020, bijlage H, doorrekening 

scenario's. 

Het college van de gemeente Leusden, 

H.W. de Graaf — Koelewijn 
directeur-secretaris 
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