
Van: Ganzevoort, Lykle <lykle.ganzevoort@stichtsevecht.nl>  
Verzonden: dinsdag 7 januari 2020 12:29 
Aan: 'helm0312@planet.nl' <helm0312@planet.nl> 
Onderwerp: FW: 96. technische vragen bij de RIB over AVU 
Urgentie: Hoog 
 
 
Geachte mevrouw Habes, 
  
De fractie van Maarssen2000 heeft (technische) vragen gesteld over de RIB waarin de 
begrotingswijzigingen van de AVU werden toegelicht. Hieronder vindt voor de overzichtelijkheid eerst 
de geformuleerde vraag en daaronder ons antwoord met excuses voor de vertraging van de 
beantwoording. 
 
 1.     Begrijpt mijn fractie dat de meerkosten zitten in de vervuiling van het PMD? Is dat de enige 
aanleiding voor de in rekening gebrachte meerkosten? 

Antwoord: 
Er is sprake van meerdere factoren die leiden tot meerkosten. De hogere kosten voor de 

verwerking van PMD worden enerzijds veroorzaakt door de mate van vervuiling en anderzijds ook 
door de toename van de totale  

hoeveelheid ingezamelde verpakkingen. Slechts een deel hiervan kan worden gesorteerd in 
Nederland vanwege de beperkt beschikbare sorteercapaciteit in ons land. De ingezamelde 
hoeveelheden blijven ieder jaar boven  

verwachting fors toenemen. Hierdoor moeten er meer tonnen tegen hogere tarieven in Duitsland 
worden gesorteerd en is er bovendien sprake van extra opslag- en transportkosten door de grotere 
afstanden naar de Duitse  

sorteerinstallaties. In 2020 wordt, als gevolg van de ingebruikname van een nieuwe 
sorteerinstallatie in Zwolle, een kostenreductie verwacht maar blijft de afzet naar de industrie van 
gesorteerde kunststoffen onverminderd lastig.  

Daarnaast is er sprake van lagere opbrengsten uit oud papier. In 2019 zijn de vergoedingen voor 
oud papier (wederom) gedaald. Hier is sprake van eenzelfde marktontwikkeling als met verpakkingen. 
China neemt geen oud  

papier meer af uit Europa. Hierdoor komt veel oud papier uit Engeland van mindere kwaliteit tegen 
lagere prijzen op de Europese markt waardoor de vergoedingen ook voor de betere papiersoorten 
dalen. De kosten van PMD- 

verwerking hebben een stijgende trend terwijl de te ontvangen vergoedingen voor oud papier en 
karton een dalende trend hebben. 
  
2.     Zijn deze kosten dan zogenaamde naheffingskosten op nascheiding? 

Antwoord: 
Zie 1.  

  
3.   Zijn er binnen het AVU verband meer gemeenten die dit treft, of zijn wij uniek in deze situatie? 

Antwoord: 
Dit betreft alle aangesloten gemeenten binnen de AVU. 
  

4.   Hoe past dit negatieve resultaat in het licht van het grondstoffenbeleid, nl dat er vanuit is gegaan 
dat scheiding van afval en grondstofstromen tot een verdienmodel zouden leiden.  

Antwoord: 
Op 24 september jongstleden is in de informatieve commissie Fysiek Domein op speciaal verzoek 
van de raad aandacht besteed aan het thema Afval en is een presentatie gegeven waarin hieraan 
aandacht is besteed. Kortheidshalve verwijzen wij u naar de presentatie en het verslag. Zie link. 
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Informatieve-commissie-I/2019/24-
september/19:30 
  

5.   Heeft het college het huidige beleid tussentijds geëvalueerd en zo ja mogen wij dan deze 
tussenevaluatie ontvangen? 

Antwoord: 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Informatieve-commissie-I/2019/24-september/19:30
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Informatieve-commissie-I/2019/24-september/19:30


Er heeft geen tussenevaluatie plaatsgevonden. 
  
6.   De 120000 euro tegenvaller, zit deze al verdisconteerd in de actuele verhoging van de 
afvalstoffenheffing of moet er voor deze tegenvaller nog dekking worden gezocht? 

Antwoord: 
De kosten voor 2019 worden verantwoord in de jaarrekening en de extra kosten voor 2020 zijn 

meegenomen in de Programmabegroting. Hierdoor is de kostenverhoging meegenomen in de 
afvalstoffenheffing 2020. 
  
7.   Hoe wordt het afvalstoffenbeleid/grondstoffenbeleid op dit moment gemonitored? Of ligt deze 
taak bij de AVU zelf? 

Antwoord: 
Jaarlijks vindt er door de AVU monitoring plaats van het door de AVU-gemeenten ingezamelde 

huishoudelijke afval dat via de AVU wordt verwerkt. De laatste sorteeranalyse dateert van mei 2018 
en kunt u vinden op de website  

van de AVU http://www.avu.nl/cms/wp-content/uploads/2013/06/Rapportage-Sorteeranalyses-
huishoudelijk-restafval-2017-Eureco-AVU.pdf. 
   
Met vriendelijke groet, 
 
Lykle Ganzevoort 
Beleidsadviseur Afval en Milieu 
T 0346 254 377 
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 

Nu abonneren op onze nieuwsbrief  
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