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Datum raadsvergadering 18 maart 2021
Portefeuillehouder H.A.W. van Beurden

Onderwerp Grondstoffenbeleidsplan 2021-2025

Voorstel
Het college stelt u voor:
1. de kaders en speerpunten, zoals neergelegd in het grondstoffenbeleidsplan 2021- 2025 

vast te stellen: 
 Kaders:

a. Doelstelling: niet meer dan 50 kg restafval per inwoner per jaar in 2025;
b. Het omgekeerd inzamelen en de diftar methode met bronscheiding blijven 

bestaan; 
c. Financieel kostendekkend;

 Speerpunten:
a. Optimaliseren inzamelmethodes 
b. Intensiveren preventie, voorlichting en communicatie 
c. Aanpakken van ontwijkgedrag 
d. Monitoring kosten, hoeveelheden en kwaliteit 
e. Gericht op de circulaire toekomst 

2. Hiervoor een structureel budget beschikbaar te stellen dat bestaat uit:
a. € 51.900 in het jaar 2021 te dekken uit de voorziening egalisatie reinigingsrechten;
b. € 37.600 vanaf 2022 te dekken via een verhoging van de afvalstoffenheffing en te 

verwerken via het opstellen van de begroting 2022;
3. De begrotingswijziging met nummer 2021-1008 vast te stellen. 

Aanleiding
In het Coalitie Uitvoeringsprogramma staat voor afval de volgende doelstelling opgenomen:
“We houden vast aan de doelstellingen in het door de raad vastgestelde "Grondstoffenplan 
2016 – 2020", van 75 kg restafval per inwoner in 2020, 25 kg restafval per inwoner in 2030 
en een optimale verhouding tussen de factoren - kosten, milieu en dienstverlening.” 

Doel / Effect
De hoeveelheid restafval te verlagen naar 25 kg in 2030.

Argumenten
1.1 Het Grondstoffenplan 2016-2020 loopt af en er is een impuls nodig om de afval 

doelstelling te halen.
Aangezien het Grondstoffenplan 2016-2020 eindigt in 2020 is er een nieuw 
Grondstoffenplan 2021-2025 nodig om de volgende stap te zetten naar de 25 kg restafval 
per inwoner in 2030. 
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In 2017 en 2018 zijn omgekeerd inzamelen en diftar in Leusden ingevoerd, met als gevolg 
een halvering in de hoeveelheid restafval. Er is nu nog 78,5 kg restafval (67,1 rest- en 11, 4 
grof huishoudelijk afval) per inwoner per jaar. Ruim 40 kg daarvan is nog goed te gebruiken. 

1.2 Het Grondstoffenbeleidsplan 2021-2025 bevat voorstellen om de afvalinzameling te 
optimaliseren en meer afval gescheiden in te zamelen. 

Momenteel zit er in de grijze container nog veel GFT, luiers en incontinentiematerialen, 
papier, PMD en textiel dat beter omgezet kan worden in nieuwe producten dan worden 
verbrand. Met als motto “Haal alles uit je restafval” gaan we de hoeveelheid restafval 
terugbrengen naar 50 kg per inwoner per jaar in 2025.
Hierbij hanteren we de volgende kaders:

 Doelstelling: niet meer dan 50 kg restafval per inwoner per jaar in 2025;
 Het omgekeerd inzamelen en de diftar methode met bronscheiding blijven bestaan; 
 Financieel kostendekkend; conform de opdracht van de Raad aan het College.

1.3 Aan de hand van 5 speerpunten worden de kaders in het Uitvoeringsplan 
Grondstoffenbeleidsplan 2021-2025 uitgewerkt in concrete acties 

De onderstaande 5 speerpunten worden in het Uitvoeringsplan Grondstoffenbeleidsplan 
2021-2025 nader uitgewerkt in concrete acties (zie bijlage 12):

1. Optimaliseren inzamelmethodes (o.a. invoering keukenafvalbakje, luierinzameling, 
invoering papiercontainer);

2. Intensiveren preventie, voorlichting en communicatie (o.a. invoering afvalcoach, 
afvalpreventiecampagnes);

3. Aanpakken van ontwijkgedrag (o.a. persoonlijke communicatie);
4. Monitoring kosten, hoeveelheden en kwaliteit (o.a. data-gestuurd, sorteeranalyses, 

benchmark);
5. Gericht op de circulaire toekomst (o.a. verkennend onderzoek circulair 

ambachtscentrum).

1.4 Communicatie is een belangrijk speerpunt van het afvalbeleid.
Onze inwoners zijn degenen die de doelstelling moeten gaan halen en moeten wel weten 
wat er van ze verwacht wordt en waarom. De gemeente gaat ze daarbij helpen door naast 
informatie te geven, de inwoners ook persoonlijk te benaderen met brieven en een 
afvalcoach. De communicatiestrategie en de geplande acties zijn uitgewerkt in een 
communicatieplan dat als bijlage 11 is toegevoegd.

 2 a. De reguliere budgetten zijn niet toereikend voor dekking van deze kosten en het 
tarief voor de afvalstoffenheffing 2021 is reeds vastgesteld. 

Binnen de bestaande (afval)budgetten is geen ruimte om de kosten voortvloeiend uit het 
Grondstoffenbeleidsplan te dekken. Voor 2021 betekent dit dat de extra kosten van € 51.900 
worden gedekt vanuit de voorziening egalisatie reinigingsrechten. De voorziening heeft een 
geprognotiseerde stand per 1 januari 2021 van € 55.400 (stand Najaarsnota 2020). 

2b. De structurele meerkosten (vanaf 2022) dienen gedekt te worden uit een verhoging 
van de afvalstoffenheffing. 

Vanaf 2022 dienen de extra kosten gedekt te worden vanuit een verhoging van de 
afvalstoffenheffing. Dit betekent een verhoging van de afvalstoffenheffing met € 2,92 per 
huishouden. Deze tariefsverhoging zal bij het opstellen van de begroting 2022 verwerkt 
worden. 
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Het verwerken van gescheiden afvalstromen is goedkoper is dan het verbranden. Op het 
moment dat de doelstelling (van 50 kg restafval in 2025) behaald wordt, verdienen de 
inwoners het bedrag terug. 
In bijlage 15 is een overzicht van de financiën opgenomen.

3. Dekking van de kosten in 2021 heeft consequenties voor de begroting 2021 welke 
dienen te worden verwerkt in een begrotingswijziging. 

De financiële gevolgen van dit voorstel (in 2021) zijn verwerkt in de begrotingswijziging met 
nummer 2021-1008. 

Tegenargument / Alternatieve scenario’s
Alternatieve scenario’s om de doelstelling te halen zijn er eigenlijk niet. Het is niet makkelijk 
om de laatste kilo’s uit het restafval te halen, daar is echt een gedragsverandering bij veel 
inwoners voor nodig. Daarbij moet de basis, de inzamelmethodes, in orde zijn en is er 
daarnaast veel communicatie nodig om de gedragsverandering te realiseren.
Daarnaast is er geen alternatief scenario voor het omgekeerd 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 omgekeerd inzamelen 
en/ of diftar, dan zamelen we hoogstwaarschijnlijk weer veel meer restafval in en dit is veruit 
de duurste afvalstroom om te verwerken. Het niet continueren van het omgekeerd inzamelen 
en diftar zal daarmee nog verder kostenverhogend werken en geenszins bijdragen aan onze 
duurzaamheidsambitie.

Risico’s
Momenteel is de kostenstijging regelmatig in het nieuws. Landelijk hebben we te maken met 
een verbrandingsbelasting van het rijk, die is in 2015 (€ 13 per ton restafval) ingevoerd om 
gemeenten te stimuleren om minder restafval te produceren. In 2019 is deze verhoogd naar 
€ 32 en de verwachting is dat deze in de toekomst vaker verhoogd zal worden. De 
gemeenten met veel restafval hebben daar financieel meer last van dan gemeenten met 
weinig restafval. Daarnaast hebben we de afgelopen jaren te maken gehad met hogere 
kosten voor aanbestedingen en lagere vergoedingen voor de grondstoffen. Dit kan leiden tot 
ongewenste negatieve beeldvorming die de gewenste gedragsverandering tegen werkt.
Indien de tonnages restafval niet afnemen zoals gesteld wordt, wordt de doelstelling van 50 
kg in 2025 niet gehaald en zijn aanvullende maatregelen nodig om de doelstelling alsnog te 
halen.

Plan van aanpak / Tijdsplanning
In het Uitvoeringsplan Grondstoffenbeleidsplan 2021-2025 (bijlage 12) en het 
communicatieplan (bijlage 11) en de planning (bijlage 14) staat beschreven wat we op welk 
moment gaan doen.

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 worden ingezameld, hoe hoger de mate van duurzaamheid en 
hoe lager de kosten voor de inwoners.
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Communicatie
Conform de Wet Elektronisch Publiceren wordt het Grondstoffenbeleidsplan 2021-2025 
gepubliceerd via DROP. 

Bijlagen
1. Collegebesluit Grondstoffenbeleidsplan 2021-2025
2. Grondstoffenbeleidsplan 2021-2025 incl. bijlages:

Bijlage 1: Ingezamelde hoeveelheden 
Bijlage 2: Rapport Landelijke Benchmark 2019
Bijlage 3: Evaluatie grondstoffenbeleidsplan 2016-2019
Bijlage 4: Sorteeranalyse restafval 2019
Bijlage 5: Bewonersenquête 2019
Bijlage 6: Afkeurpercentages PMD van de provincie Utrecht 2019
Bijlage 7: Beschrijving inzamelstructuur
Bijlage 8: Milieustraat
Bijlage 9:  Adviesrapport ontwijkgedrag
Bijlage 10: Gebruik persoonsgegevens bij ontwijkgedrag
Bijlage 11: Communicatieplan
Bijlage 12: Uitvoeringsplan Grondstoffenbeleidsplan 2021-2025
Bijlage 13: Leusden circulair in 2050
Bijlage 14: Planning
Bijlage 15: Overzicht financiën
Bijlage 16: Sorteeranalyse PMD 2020

3. 2021-1008 Begrotingswijziging Grondstoffenbeleidsplan 2021-2025

Het college van de gemeente Leusden,

H.W. de Graaf – Koelewijn G.J. Bouwmeester
directeur-secretaris burgemeester
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden:

Besluit op basis van het voorstel van het college van 26 januari 2021, nummer:  L263756

b e s l u i t:
 De kaders en speerpunten, zoals neergelegd in het grondstoffenbeleidsplan 2021- 2025 

vast te stellen: 
 Kaders:

a. Doelstelling: niet meer dan 50 kg restafval per inwoner per jaar in 2025;
b. Het omgekeerd inzamelen en de diftar methode met bronscheiding blijven 

bestaan; 
c. Financieel kostendekkend;

 Speerpunten:
a. Optimaliseren inzamelmethodes 
b. Intensiveren preventie, voorlichting en communicatie 
c. Aanpakken van ontwijkgedrag 
d. Monitoring kosten, hoeveelheden en kwaliteit 
e. Gericht op de circulaire toekomst 

 Hiervoor een structureel budget beschikbaar te stellen dat bestaat uit:
a. € 51.900 in het jaar 2021 te dekken uit de voorziening egalisatie reinigingsrechten;
b. € 37.600 vanaf 2022 te dekken via een verhoging van de afvalstoffenheffing en te 

verwerken via het opstellen van de begroting 2022;
 De begrotingswijziging met nummer 2021-1008 vast te stellen. 

Besloten in de openbare raadsvergadering van 18 maart 2021

I. Schutte - van der Schans G.J. Bouwmeester
griffier voorzitter
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