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Aan de Raad. 

 

Voorstel 

Wij stellen u voor om aan de AVU de volgende zienswijze mee te delen: 

De gemeente Woudenberg is per 1 januari 2017 toegetreden tot ROVA. De inzameling 

van papier en glas wordt in 2018 uitgevoerd door ROVA. De AVU begroting 2018 moet op 

de volgende punten worden aangepast: 

1. In de AVU begroting voor 2018 moet voor de gemeente Woudenberg het bedrag 

voor glas verlaagd worden met €5.042. 

2. In de AVU begroting voor 2018 moet voor de gemeente Woudenberg het bedrag 

voor papier verlaagd worden met €61.937.  

3. De beheerskosten voor papier moeten evenredig aangepast worden. 

 

 

 

 

 

Inleiding 

Jaarlijks ontvangen alle gemeenten in de provincie Utrecht van de Afvalverwijdering 

Utrecht (AVU) een concept begroting. 

 

Op 5 december 2016 hebben we van de Afvalverwijdering Utrecht (AVU) de 

conceptbegroting voor 2018 ontvangen. De gemeenteraad heeft tot 1 mei 2017 de tijd 

om eventuele bezwaren tegen deze conceptbegroting aan de AVU door te geven. 

 

Centrale vraag 

Is er aanleiding om n.a.v. de conceptbegroting AVU 2018 een zienswijze in te dienen? 

 

Beoogd resultaat 

Juiste verwerking van de gemeentelijke bijdrage/opbrengsten in de begroting 2018 van 

AVU. 
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Kader 

 Wet milieubeheer 

 Het Landelijk afvalbeheerplan (LAP) 2009-2017 

 Van Afval Naar Grondstof (VANG) doelstelling van het Ministerie van IenM 

 

Argumenten 

Restafval en GFT 

De kosten voor 2018 voor restafval en GFT zijn begroot op: € 254.343 (bijlage 1.1) 

De kosten voor 2017 voor restafval en GFT zijn begroot op: € 268.397  

 

Deze kosten die opgenomen worden in de begroting van de AVU zijn gebaseerd op 

geschatte hoeveelheden. De geschatte hoeveelheden zijn aangepast  door de invoering 

van diftar op 1 januari 2017.  

De geschatte hoeveelheid brandbaar afval zal naar verwachting dalen van 2800 ton 

(2016) naar 2200 ton (2018).  

De geschatte hoeveelheid GFT zal door betere scheiding gaan stijgen van 1600 ton 

(2016) naar 2000 (2018). 

 

Glas 

De opbrengsten (min de kosten) voor de inzameling en verwerking van het glas zijn in 

deze conceptbegroting geschat op €5.696 (zie tabel 1.3). Echter de inzameling van glas 

wordt vanaf 1 januari 2017 uitgevoerd door ROVA. Dit betekent dat de vergoeding voor 

de lediging (€2.435) en de huur van de bakken (€2.607) via ROVA lopen en uit de AVU 

begroting voor 2018 moeten. 

Het contract voor de verwerking blijft wel via de AVU lopen. De vergoeding die we via de 

AVU ontvangen van de verwerker (€10.936) en de beheerskosten van de AVU (€198) 

moeten wel op de begroting van de AVU blijven staan. 

Dit betekent dat in de conceptbegroting voor 2018 het bedrag voor glas moet worden 

verlaagd met €5.042 (€2.435 + €2.607). 

 

Papier 

De kosten (min de opbrengsten) voor de inzameling en verwerking van het papier zijn in 

deze conceptbegroting geschat op €313 (zie tabel 1.4). Echter de inzameling van papier 

wordt vanaf 1 januari 2017 uitgevoerd door ROVA. De uitbetaling van de vergoeding aan 

de vrijwilligers zal vanaf 1 juli 2017 via ROVA plaatsvinden. Dit betekent dat de kosten 

voor de inzameling (€30.932), kosten garantieregeling (€30.381), administratiekosten 

SUEZ (€624), in 2018 via ROVA lopen en moeten van de begroting af.  

De beheerskosten (€462) zullen hierdoor ook lager uitvallen, maar er zullen 

beheerskosten overblijven voor het aanbesteden van het contract en het uitbetalen van 

de vergoeding van de verwerker aan de gemeente. De opbrengst en de bonus van de 

verwerker blijven wel via de AVU lopen. 

Dit betekent dat in de conceptbegroting voor 2018 het bedrag voor papier moet worden 

verlaagd met €61.937 (€30.932 + €30.381 + €624). En de beheerskosten moeten 

evenredig aangepast worden. 

 

Kunststof 

De kosten voor de overslag, sortering en vermarkting van het plastic, metaal en 

drankenkartons (PMD) zijn in 2018 begroot op €203.815,-. Deze kosten zijn gebaseerd 

op een geschatte hoeveelheid van 600 ton (bijlage 1.5). 

De kosten voor de overslag, sortering en vermarkting zijn in 2017 begroot op €52.471,-  

Voor 2017 werd een hoeveelheid van 200 ton in de begroting opgenomen, echter er werd 

geen rekening gehouden met de invoering van diftar. Het effect van diftar zal naar 

verwachting duidelijk te zien zijn in de hoeveelheid PMD die gescheiden wordt 

ingezameld, vandaar dat er in de begroting voor 2018 een geschatte hoeveelheid van 

600 ton is opgenomen. De kosten per ton voor overslag, sortering en vermarkting zijn 

toegenomen. Dit komt doordat er meer PMD ingezameld wordt dan werd verwacht en de 

sorteerinstallatie waar we een contract mee hebben niet voldoende capaciteit heeft om al 

het PMD te sorteren. Er worden momenteel extra kosten gemaakt doordat er 
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sorteercapaciteit in Duitsland is ingekocht tegen een hoger tarief en met hogere 

transportkosten 

 

De gemeente krijgt vanuit Stichting Afvalfonds (onderdeel van Nedvang) een vergoeding 

van voor de gerecyclede tonnages kunststof. Deze vergoeding is niet in de AVU begroting 

opgenomen aangezien deze rechtstreeks aan de gemeente betaald wordt.  

De vergoeding is afhankelijk van de daadwerkelijk gerecyclede hoeveelheid PMD. Het 

percentage niet verpakkingsmateriaal in het PMD mag niet teveel zijn, anders krijgen we 

een deel van de vergoeding niet uitbetaald. Op dit moment is er nog discussie tussen de 

producenten en de gemeenten over het aandeel niet verpakkingen in de hoeveelheid 

PMD over de jaren 2015 en 2016. De AVU voert namens de gemeente de gesprekken 

met betrokken partijen. 

 

 

Het resultaat van de optelling van de kosten en baten van de kunststofinzameling zou 

moeten zijn dat de kunststofinzameling nagenoeg kosten neutraal is. Waarschijnlijk is dat 

op dit moment niet het geval vanwege de extra kosten die gemaakt worden en vanwege 

de discussie over het aandeel niet verpakkingen in de hoeveelheid PMD. Zodra er meer 

duidelijkheid is rondom de financiering van PMD, zal dit aan de gemeenteraad worden 

meegedeeld. 

 

Voor 1 mei 2017 kunnen eventuele bezwaren tegen de ontwerpbegroting 2018 aan de 

AVU doorgegeven worden.  

 

Advies 

Voorgesteld wordt om aan de AVU de volgende zienswijze mee te delen: 

De gemeente Woudenberg is per 1 januari 2017 toegetreden tot ROVA. De inzameling 

van papier en glas wordt in 2018 uitgevoerd door ROVA. De AVU begroting 2018 moet op 

de volgende punten worden aangepast: 

4. In de AVU begroting voor 2018 moet voor de gemeente Woudenberg het bedrag 

voor glas verlaagd worden met €5.042. 

5. In de AVU begroting voor 2018 moet voor de gemeente Woudenberg het bedrag 

voor papier verlaagd worden met €61.937.  

6. De beheerskosten voor papier moeten evenredig aangepast worden. 

 

Duurzaamheid 

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. 

 

Draagvlak 

De inwoners zijn erg betrokken bij de afvalinzameling. Ze hebben belang bij een goede 

afvalinzameling voor een laag tarief. Voor het milieu is het beter om zoveel mogelijk 

waardevolle grondstoffen te hergebruiken. 

 

Financiële consequenties 

De totale kosten van de AVU voor 2018 worden  in de conceptbegroting geschat op 

€452.774 (zie bijlage 1.7).  

 

Met de voorgestelde zienswijze zal de begroting worden verlaagd met een bedrag van 

€66.979 (€5.042 + €61.937). 

 

Het bedrag van €385.795,- zal in de begroting van de gemeente Woudenberg voor 2018 

opgenomen worden. 

 

Aanpak/uitvoering 

Aan de AVU zal bovenstaande zienswijze worden doorgegeven. 

 

Conclusie 
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Er zal een zienswijze ingediend worden bij de AVU om de begroting 2018 aan te passen. 

 

Communicatie 

n.v.t. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Woudenberg 

 

 

 

drs. S.M.T. van der Marck-Verschoor T. Cnossen 

Secretaris Burgemeester 

 

Bijlagen: 

 Concept begroting 2018 AVU 

 Raadsnotitie begroting 2018 AVU 

 Collegebesluit concept begroting 2018 AVU 

 Raadsbesluit concept begroting 2018 AVU 

 

 


