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Gevraagde beslissing:
Het Grondstoffenbeleidskader 2015-2020 vast te stellen en daarmee in te stemmen met het model
Afval Anders en de financiële consequenties hiervan mee te nemen in de begroting 2016 en de
bepaling van het tarief afvalstoffenheffing 2016.

Aanleiding/vraagstelling:
Het huidige afvalscheidingspercentage in gemeente Langedijk bedraagt 64%. Om de VANGdoelstelling van 75% afvalscheiding in 2020 te halen is een trendbreuk noodzakelijk. Op basis van
onderzoek blijkt dat in het restafval van de huishoudens in Langedijk nog een grote hoeveelheid
herbruikbare grondstoffen aanwezig is.
Het afvalbeheerbeleid zoals gepresenteerd in Grondstoffenbeleidskader 2015-2020 is daarom sterk
gericht op het verleiden en stimuleren van de inwoners tot gewenst ‘afvalgedrag’ zodat meer
grondstoffen uit het huishoudelijk restafval worden gescheiden.
Gemeente Langedijk heeft als ambitie:
minimaal 75% afvalscheiding en maximaal 132 kg restafval per inwoner per jaar in 2020;
het scheiden en aanbieden van grondstoffen gemakkelijker te maken. Door meer service te
verlenen voor grondstoffen en minder service voor restafval. Ondersteund met flankerend beleid
zoals communicatie en handhaving;
de afvalbeheerkosten huishoudelijk afval en de afvalstoffenheffing als gevolg van nieuwe
beleidsimpulsen en maatregelen niet structureel te laten stijgen. Dus buiten de éénmalige starten aanloopkosten.
Om de gestelde ambitie te bereiken dienen keuzes te worden gemaakt omtrent de inzamelstructuur,
(extra) maatregelen en flankerend beleid. Het doorvoeren van enkele optimalisaties in het huidige
afvalbeheer- en inzamelsysteem is weliswaar gewenst, maar zal onvoldoende effect sorteren. Hiertoe

is een aantal relevante afvalmodellen ter verbetering van de afscheidingsprestaties onderzocht. Om
de (landelijke) doelstellingen te bereiken kiest het college voor het model Afval Anders.
Vooruitlopend en ter voorbereiding op de nadere uitwerking van het grondstoffenbeleidskader in de
vorm van een maartregelenplan is voor 2016 een aantal praktische maatregelen benoemd welke in
2015 worden voorbereid en in 2016 gerealiseerd:
opstellen communicatieplan gericht op voorlichting, bewustwording en verleiding van inwoners tot
verdere reductie van de hoeveelheid restafval en betere scheiding en hergebruik van
grondstoffen;
inzamelsysteemverandering naar diamantkop opnamesysteem (waardoor de efficiëntie van de
inzamelprocessen en samenwerkingsmogelijkheden met andere (buur)gemeenten verbeteren);
invoering containermanagementsysteem (waarmee managementinformatie kan worden
verkregen ter verbetering van de efficiëntie van de inzamelprocessen);
invoering 3e minicontainer aan huis bij laagbouw voor de inzameling van plastics en
drankenkartons. Dit ter vervanging van de inzameling van plastics door middel van zakken;
optimaliseren van de inzamelfrequenties;
samenwerking met buurgemeente(n) bij het uitwerken, voorbereiden en uitvoeren van
grondstoffen- en afvalbeleid gericht op huishoudens;
nadere (wijkgerichte) verkenning van de praktische inpasbaarheid van de modellen Afval anders
en Omgekeerd inzamelen;
verkenning van de praktische (ruimtelijke) inpasbaarheid van een 4e minicontainer aan huis in de
laagbouw en de te verwachten acceptatie door de inwoners.
De hiervoor benodigde aanvullende investering bedraagt in totaal circa € 1.555.000,--. Dit is inclusief
projectmatige start- en aanloopkosten.

Mogelijke oplossingen/alternatieven:
Niet van toepassing.

Financiële aspecten:
Er zijn financiële consequenties verbonden aan het realiseren van het maatregelenplan 2016
afkomstig uit het Grondstoffenbeleidskader 2015-2020. Voor het uitvoeren van deze maatregelen is
een additionele investering (boven de reguliere vervangingsinvesteringen) van circa € 1.555.000,nodig, waarvan € 105.000,-- éénmalige project- en implementatiekosten. De investering zal aan het bij
de Kadernota vastgestelde Meerjaren InvesteringsPlan worden toegevoegd.
De financiële consequenties van dit voorstel worden betrokken bij de definitieve berekening van het
tarief voor de afvalstoffenheffing van 2016 later dit jaar. Ditzelfde geldt voor het eveneens
voorliggende advies voor de nieuwe milieustraat. Ook worden dan nog diverse budgetten van dit
product geactualiseerd.
De voorlopige inschatting is dat de diverse maatregelen voor 2016 en 2017 een tijdelijke verhoging
ten opzichte van het huidige tarief tot gevolg hebben. Daarna kan het tarief verlaagd worden als de
verwachtingen van afvalscheiding (hoeveelheid ingezameld restafval per inwoner daalt en de
hoeveelheid ingezamelde grondstoffen stijgt) ook werkelijk uitkomen. Gedacht wordt de berekende
verhoging van het tarief voor 2016 en 2017 te dekken door die jaren te beschikken over de
voorziening afvalstoffenheffing. Het definitieve voorstel hiervoor krijgt u bij de begroting 2016.

Overleg/inspraak/zienswijzen:
Het concept Grondstoffenbeleidskader is gepresenteerd aan en besproken met de raad tijdens de
raadsinformatiebijeenkomst (beeldvormend) op 10 februari 2015. De uitkomsten van deze
(sonderende) bestuurlijke besprekingen met college en raad zijn meegenomen en verwerkt in het
definitief concept voorstel Grondstoffenbeleidskader 2015 - 2020.
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Rapportage/verantwoording/evaluatie:
Niet van toepassing.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit:

Grondstoffenbeleidskader 2015-2020 (incl. maatregelenplan 2016 en hiervoor benodigde investering).

Stukken die voor de raad ter inzage liggen:
-

bijlagenbundel Grondstoffenbeleidskader 2015-2020;
collegebesluit Grondstoffenbeleidskader 2015-2020 en maatregelenplan 2016 van 23 juni 2015.

Zuid-Scharwoude, 23 juni 2015
Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. (Erik) Annaert
gemeentesecretaris/directeur

drs. J.F.N. (Hans) Cornelisse
burgemeester
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Gemeente Langedijk

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 juni 2015, nummer 40;

b e s l u i t:

het Grondstoffenbeleidskader 2015-2020 vast te stellen en daarmee in te stemmen met het model
Afval Anders en de financiële consequenties hiervan mee te nemen in de begroting 2016 en de
bepaling van het tarief afvalstoffenheffing 2016.

Aldus vastgesteld door de raad van de
gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van
De voorzitter,

drs. J.F.N. Cornelisse
De griffier,

drs. G.C.I. Kager

