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Inleiding
Jaarlijks ontvangen alle gemeenten in de provincie Utrecht van de Afvalverwijdering
Utrecht (AVU) een concept begroting. Op 21 februari 2020 hebben we van de
Afvalverwijdering Utrecht (AVU) de conceptbegroting voor 2021 ontvangen.
Volgens de aanbiedingsbrief heeft het college tot 1 mei 2021 de tijd om eventuele
bezwaren tegen deze conceptbegroting aan de AVU door te geven. De AVU heeft echter
op verzoek van diverse gemeenten een extra vergadering van het Dagelijks Bestuur
geagendeerd op 12 juni 2020. In deze DB vergadering zal de AVU-begroting 2021
worden behandeld. Dat wil zeggen dat de termijn waarbinnen de zienswijzen kunnen
worden ingediend, verlengd is tot 26 mei 2020.
Op 7 dec. 2017 heeft het college ingestemd om de GR AVU om te vormen van een
gemengde regeling naar een college regeling. Het collegebesluit is op de lijst met
ingekomen stukken van de raadsvergadering geplaatst. De raad heeft op 16 jan. 2018
besloten om geen zienswijze in te dienen. Het college is nu bevoegd om een zienswijze
op de conceptbegroting in te dienen.
Centrale vraag
Is er aanleiding om n.a.v. de conceptbegroting AVU 2021 een zienswijze in te dienen?
Beoogd resultaat (wat)
Juiste verwerking van de gemeentelijke bijdrage in de begroting 2021 van de AVU.
Kader
 Wet milieubeheer
 Het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) 2017-2029
 Van Afval Naar Grondstof (VANG) doelstelling van het Ministerie van IenM
Argumenten
Voor de opstelling van deze ontwerpbegroting heeft de AVU de afvalhoeveelheden voor
huishoudelijk restafval, grof huishoudelijk restafval en gft zoals die door de gemeente
zijn opgegeven in 2018 gebruikt. Hierbij is wel gekeken of deze hoeveelheden in lijn
liggen met de geregistreerde gegevens in 2019. Voor glas en papier zijn de
hoeveelheden van 2019 als uitgangspunt genomen.
Vanaf 1 april 2020 zijn er nieuwe uitvoeringsafspraken in het kader van de
Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020-2029. Dit betekent dat de gemeente vanaf die
datum alleen nog verantwoordelijk is voor de inzameling van PMD en niet meer voor de
sortering en vermarkting. Daardoor zijn de verwerkingskosten voor PMD uit de
begroting van de AVU verdwenen. De opbrengsten van PMD worden daardoor ook lager.
We krijgen alleen nog een vergoeding op basis van de ingezamelde hoeveelheid PMD en
niet meer op basis van de daadwerkelijk gerealiseerde gerecycelde hoeveelheid PMD.
Dit laatste was erg ingewikkeld en leverde veel financiële risico’s op voor de gemeente.
Het systeem is een stuk eenvoudiger geworden.
Aan de andere kant stijgen de kosten van de AVU weer door aanbesteding van de
verwerkingscontracten van restafval, grof huishoudelijk afval en gft. De totale kosten
van brandbaar afval stijgen van €89,23 per ton in 2020 naar €153,78 per ton in
2021. Dit is toegelicht in de raadsnotitie verwerkingscontracten 2021 van de AVU.
De AVU is samen met ROVA en Circulus-Berkel Cirkelwaarde gestart om meer kennis te
vergaren over diverse afvalthema’s en de route naar circulair te versnellen. Echter de
AVU heeft momenteel te weinig capaciteit om als volwaardige partner te kunnen
deelnemen. Daarom is er in de begroting extra geld opgenomen voor twee extra
medewerkers. Echter in Woudenberg moeten we over alle gemeenschappelijke
regelingen €10.000 bezuinigen.
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Voorgesteld wordt om onderstaande zienswijze op te nemen:
Het college wil benadrukken dat de gemeente Woudenberg te maken heeft met een
bezuinigingsopgave. Daardoor zijn de ontwikkelingen op het gebied van het extra
personeel bij de AVU lastig, echter gezien de snel veranderende ontwikkelingen wel
begrijpelijk. Wij roepen u op om hier waar mogelijk te zoeken naar
besparingsmogelijkheden.
Advies
1. Een zienswijze sturen naar de AVU
2. De ontwerpbegroting AVU 2021 van de AVU agenderen voor de
raadscommissievergadering
Duurzaamheid en Inclusie
Alle inwoners zijn betrokken bij de afvalinzameling. De gemeente wil zoveel mogelijk
afval gescheiden in te zamelen, de hoeveelheid restafval reduceren en meer
grondstoffen recyclen. Dit is beter voor mens en milieu. De AVU ondersteunt de
gemeente bij diverse taken van de afvalinzameling en -verwerking.
Maatschappelijke participatie
Alle inwoners hebben thuis afval. Zij hebben belang bij een goede afvalinzameling voor
een laag tarief.
Beoogd resultaat (hoe)
Door een zienswijze in te dienen geven we de gemeentelijke belangen door aan de
AVU.
Financiële consequenties
Uitgaven

€ 287.316

Afwijking t.o.v.
begroting (€)

Programma/
Product

Incidenteel/
Structureel

Rapporteren aan
raad d.m.v.

€0

2. Leefomgeving

Structureel

Kadernota/begroting

Structureel
De uitgaven zijn structureel. De totale kosten in 2021 van de AVU bedragen €287.316.
Hierin zijn de kosten en de baten verrekend. In de volgende kadernota/begroting zal dit
bedrag meegenomen worden.
Aanpak/uitvoering
De zienswijze zal aan de AVU gestuurd worden.
Conclusie
Er is een aanleiding om n.a.v. de ontwerpbegroting AVU 2021 een zienswijze in te
dienen.
Communicatie
n.v.t.
Bijlage(n)
 Ontwerpbegroting 2021 AVU
 Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2021 AVU
 Brief indienen zienswijze AVU

