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Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit

1. Voor 2014 een krediet van € 245.000,-- beschikbaar te stellen voor de aanschaf en plaatsing van 
12 ondergrondse perscontainers voor plastic afval in 2014.

2. De kapitaalslasten van deze investering vanaf 2015 meenemen in de berekening van de 
afvalstoffenheffing.

3. Mandaat aan burgemeester en wethouders te verlenen voor de uitvoering van het besluit als 
onder 2 omschreven.

Samenvatting

Via een raadsinformatiebrief (RIB) in maart 2013 hebben wij u geïnformeerd over dit onderwerp (zie 
omkaderde alinea’s in bijlage 1). De strekking hiervan is dat op basis van een door de VNG 
ondertekende Raamovereenkomst Verpakkingen 2013 – 2022, de gemeente verplichtingen heeft 
gekregen op onder andere het gebied van plastic afval. De gemeenteraad heeft al aangegeven om 
bovengrondse verzamelcontainers zoveel mogelijk te vervangen door ondergrondse 
verzamelcontainers (zie raadsvoorstel 29/31 mei 2012). Vóór 1 maart 2014 dienen bij 15 met name 
genoemde supermarkten (zie voor de locaties bijlage 2) de ondergrondse inzamelvoorzieningen voor 
plastic flessen en –afval te zijn geplaatst. De gemeente is in het najaar van 2013 begonnen met een 
proef van 3 ondergrondse perscontainers voor plastic. Na evaluatie van deze proef (zie bijlage 3) 
wordt nu de gemeenteraad het voorstel voorgelegd voor de aanschaf van 12 ondergrondse 
perscontainers (15 ondergrondse containers minus 3 ondergrondse containers van de proef)  
inclusief de financiële onderbouwing. Gelet op de hoogte van het te investeren bedrag is een 
Europese aanbesteding noodzakelijk (bij een positief raadsbesluit).

Bijlagen
- Bijlage 1 RIB van 15 maart 2013
- Bijlage 2 Locaties supermarkten voor perscontainers
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- Bijlage 3 Evaluatie proef met perscontainers plastic huishoudelijk afval 2013
Doel en beoogd maatschappelijk effect
Naar verwachting wordt het statiegeldsysteem voor PET-flessen na 2014 afgeschaft en daarom 
zullen per 1 januari 2014 (landelijke streefdatum) voldoende inzamelvoorzieningen bij plaatselijke 
supermarkten aanwezig moeten zijn voor het hogere aanbod plastic flessen en ander 
verpakkingsafval uit huishoudens dat dan qua aanbod wordt verwacht. Wij willen hier als gemeente 
op anticiperen. Gemeente Stichtse Vecht heeft in 2013 uitstel gevraagd aan Nedvang1 om voor 1 
januari 2014 over te gaan tot plaatsing van deze verzamelcontainers. Deze datum is voor ons niet 
haalbaar. Daarom hebben wij bij Nedvang uitstel gevraagd en deze ook gekregen (tot 1 maart 2014). 
Via een RIB (15 maart 2013) bent u hiervan reeds op de hoogte gesteld (zie bijlage 1). De strekking 
hiervan is dat op basis van een door de VNG ondertekende Ramovereenkomst Verpakkingen 
2013 – 2022, de gemeente verplichtingen opgelegd heeft gekregen op onder andere het gebied van 
plastic afval. Om deze verplichtingen te kunnen voldoen willen wij bij 12 supermarkten (voor locaties 
zie bijlage 2) ondergrondse verzamelcontainers voor plastic afval afkomstig van particulieren 
plaatsen.

Proef
In het najaar van 2013 is de gemeente een proef gestart met drie perscontainers voor plastic afval 
van huishoudens. Dit om praktijkervaring op te kunnen doen met dit systeem. Vanwege de proef 
hebben wij van Nedvang uitstel ontvangen voor de plaatsing van de verzamelcontainers. 
De 3 perscontainers van de proef zijn voorzien van energietoevoer door zonnecellen. De proef is 
door ons geëvalueerd (zie bijlage 3). Hierbij zijn de resultaten over twee maanden in ogenschouw 
genomen. Over het algemeen genomen zijn de bevindingen van de proef met deze perscontainers 
positief. Zelfs dermate positief dat wij voorstellen om bij supermarkten binnen de gemeente Stichtse 
Vecht over te gaan tot aanschaf van ondergrondse perscontainers voor huishoudelijk plastic afval en 
na besluitvorming in de raad een aanbestedingsprocedure te starten overeenkomstig de hiervoor 
geldende regels. 

Beoogd maatschappelijk nut
 Gedane toezeggingen aan Nedvang (vertegenwoordiger van de Nederlandse verpakkende 

industrie) worden nagekomen.
 Voldoende inzamelvoorzieningen voor plastic flessen en overig plastic afval bij supermarkten.
 Door toepassing van perscontainers vindt verdichting van het plastic afval plaats waardoor de 

inzamelmethode en het transport efficiënter en daarmee ook duurzamer plaatsvinden.
 De vervanging van de oorspronkelijk door Nedvang geplande bovengrondse verzamelcontainers 

door gemeentelijke ondergrondse resulteert in een mooier aanzien van de leefomgeving.
 Continuïteit van gemeentelijk beleid inzake verzamelcontainers om “ondergronds” te gaan.

Argumenten
 Bestuurlijke toezeggingen uit het verleden nakomen.
 Een rustig (eenduidig) straatbeeld.
 Perscontainers zijn zeer geschikt voor het indikken van grote volumes (lucht) en bespaart 

hierdoor op de transportkosten.
 Niet investeren in ondergrondse perscontainers zal de jaarlijkse transportkosten van het 

aangeboden plastic doen stijgen.
 Hoe minder transportbewegingen in en rond de winkelcentra des te beter (minder 

luchtverontreiniging, minder verkeersopstoppingen).

1 Nedvang staat voor: Nederland Van Afval Naar Grondstof. Namens ruim 300.000 producenten en importeurs 

coördineert en stimuleert Nedvang de inzameling en het hergebruik van verpakkingen in Nederland. De missie 

is om verpakkingsafval een nieuw leven te geven. Het Rijk, VNG en Nedvang hebben over het hergebruik van 

plastic een akkoord gesloten.
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 Perscontainers zijn zeer geschikt op locaties waar weinig tot geen ruimte is voor meer 
ondergrondse containers voor dezelfde afvalsoort, bijvoorbeeld bij winkelcentra.

 Minder kans op bijplaatsingen van zakken en “grof vuil”.
 Minder geuroverlast.
 Ergonomische voordelen voor inwoners (kinderen/ouderen) omdat het inworppunt  lager is.
 Gemak voor de inwoners (service).
 De huidige inzamelstructuur voor statiegeldflessen/PET-flessen bij/in supermarkten gaat naar 

verwachting na 2014 verdwijnen.
 De huidige bovengrondse verzamelcontainers voor huishoudelijk plastic zijn van tijdelijke aard 

en voldoen niet aan de tegenwoordige eisen en wensen.
 De resultaten van de uitgevoerde proef zijn dermate positief dat wij voorstellen dit 

gemeentebreed in te voeren.

Kanttekeningen
 De ondergrondse perscontainers vergen een aanzienlijke investering; daarom worden deze 

alleen op die locaties geplaatst waarvan op voorhand met enige zekerheid te zeggen is dat er 
gedurende 15 jaar of meer gebruik van gemaakt zal worden.

 Op dit moment is de inzameling van drankenkartons niet verplicht, maar in kader van de 
verduurzamingsagenda dient de gemeente er rekening mee te houden dat dit in de nabije 
toekomst (2014/2015) wel een verplichting kan worden. Afhankelijk deze ontwikkelingen in de 
nabije toekomst zal ook daarvoor (verzamelcontainers) ruimte nabij winkels nodig zijn. 

 Uit gelijkheidsprincipe en uit een oogpunt van herkenbaarheid is uniformiteit van deze 
voorzieningen in/bij  winkelcentra gewenst (van dit principe kan alleen gemotiveerd worden 
afgeweken).

 Uit de proef blijkt dat goed gekeken moet worden naar de verdichting van het huishoudelijk 
plastic. De verwachting is dat bij een “normaal” aanbod van plastic een mate van verdichting van 
3 tot 4 zal voldoen maar op die plaatsen waar veel aanbod is of wordt verwacht moet rekening 
gehouden met een hogere mate van verdichting (tot 10). Dit zal echter wel betekenen dat er dan 
geen gebruik kan worden gemaakt van energietoevoer door zonnecellen maar stroomtoevoer 
via het reguliere stroomnet noodzakelijk is.
Na besluitvorming en ter beschikking stelling van het benodigde krediet zal een 
aanbestedingsprocedure worden gestart conform de hiervoor geldende regels.

Communicatie
Bij wijkverzamelcontainers en verzamelcontainers in winkelstraten/stedelijke centra zullen de 
wijzigingen via de reguliere kanalen (bijv. publicatie op de gemeentepagina) bekend worden 
gemaakt.

Financiën en risico’s
In onderstaande tabel zijn de aanschaf van deze perscontainers en de plaatsingskosten in beeld 
gebracht. De middels de proef in 2013 aangeschafte 3 ondergrondse perscontainers kunnen qua 
kosten op de oorspronkelijk door Nedvang geplande 15  perscontainers in mindering worden 
gebracht. Resteren 12 perscontainers. De hoogte van de te ontvangen eenmalige vergoeding is door 
Nedvang vastgesteld op € 1.500 per perscontainer (gerekend over 12 + 3 perscontainers van de 
proef is in totaal € 22.500). De hieronder vermelde investeringskosten zijn indicatief maar naar 
verwachting voldoende om deze perscontainers van te kunnen financieren. Deze investering staat 
niet in het investeringsplan omdat deze aanschaf niet te voorzien was.
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Prognose plaatsingskosten (op basis van laatste bekende prijzen)

Aantal Omschrijving Stuksprijs in  € Totaalprijs in €
12 Ondergrondse perscontainer met 

zonnecellen (verdichtingsfactor 4) 
17.586,-- 211.032,--

12 Betonput inclusief plaatsing 2.676 32.112,--
Totaal excl. BTW 243.144,--

Voor de investering in 2014 dient een krediet van € 245.000 beschikbaar gesteld te worden. Bij een 
afschrijvingstermijn van 12 jaar en een rentepercentage van 3,5% zijn de kapitaallasten van dit 
krediet circa € 28.992. Deze gaan gelden in het jaar 2015. Door een structurele kostenbesparing van 
€ 43.200 per jaar op het aantal ledigingen ontstaat er een jaarlijks positief saldo van € 14.208 
(€ 43.200 - € 28.992). Daarom behoeft de afvalstoffenheffing niet te worden verhoogd (voor 
berekeningen zie evaluatie in bijlage 3). De afvalstoffenheffing wordt berekend over het totaal product 
afval. De mutaties voor het jaar 2014 worden meegenomen bij de Bestuursrapportage 2014 en voor 
de jaren 2015 e.v. bij de Voorjaarsnota. 

Risico’s
 Rekening moet worden gehouden dat het statiegeldsysteem op enig moment wordt afgeschaft 

waardoor er opeens veel plastic flessen zullen worden aangeboden omdat het innamepunt 
binnen de supermarkten (de huidige statiegeldautomaten) dan (naar verwachting) zal vervallen.

 Bij niet tijdige nakoming van de met Nedvang gemaakte afspraken om in 2014 deze 15 
containers geplaatst te hebben, kan Nedvang reclameren, waardoor mogelijk de toegezegde 
vergoeding niet uitbetaald zal worden, naast mogelijke andere acties van Nedvang/de plaatselijke 
supermarkt.

 Overige juridische en financiële risico’s zijn verwaarloosbaar klein omdat de ondergrondse 
containers door specialisten worden geplaatst. Van tevoren wordt de ondergrondse infrastructuur 
secuur (klicmeldingen en graven proefsleuven per locatie) onderzocht. 

Duurzaamheidaspecten
Door middel van energietoevoer door zonnecellen wordt op kleine schaal een bijdrage geleverd aan 
de duurzaamheidaspecten zoals opgenomen in het collegeprogramma/coalitieakkoord. Er is hier 
sprake van een verdichtingsfactor (van het aangeboden plastic) van 4. Dit draagt bij aan de 
verkleining van onze CO2 footprint. Hiermee geven wij tevens mede invulling aan onze 
voorbeeldfunctie (onderdeel van de gemeentelijke Duurzaamheidsvisie Stichtse Vecht energiek 
2013).

Daarnaast verwachten wij dat nadat deze perscontainers bij supermarkten zullen zijn geïnstalleerd er 
door de inwoners hiervan meer gebruik zal worden gemaakt wat met name voor wat betreft het 
volume in de restafvalcontainers voor de inwoners merkbaar zal zijn (en -in mindere mate- in kilo’s).

Vervolg
 Gelet op de evaluatie zal onmiddellijk na het te nemen van het raadsbesluit een Europese 

aanbesteding voor de aanschaf van 15 perscontainers worden gestart. Een Europese 
aanbesteding is nodig omdat de benodigde investering naar verwachting groter zal zijn dan de 
daarvoor geldende limiet van €193.000.

 Adequate brengvoorzieningen (milieuparkjes) bij supermarkten in combinatie met goede 
communicatie leveren een wezenlijke bijdrage aan een verbetering van de gescheiden 
inzameling van de diverse afvalstromen. Dat is uiteindelijk beter voor het klimaat en draagt bij 
aan een duurzame samenleving.

Pagina 4 van 5



99
c7

c2
af

-1
c2

c-
4e

02
-b

4c
1-

/5

Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen

Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen

T 0346 25 40 00 F 0346 25 40 10

www.stichtsevecht.nl

 De milieuparkjes, waar ook andere ondergrondse containers bij supermarkten gegroepeerd 
staan, worden uitgebreid met de ondergrondse perscontainers. Dit zorgt voor herkenbaarheid 
binnen de gemeente en service-uitbreiding naar bewoners toe. Op deze manier kan men in één 
keer het recyclebare afval verzameld wegbrengen.

 In het kader van de wijkgerichte aanpak zullen deze plaatsen regelmatig worden 
schoongehouden en gecontroleerd.

25 februari 2014
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris Burgemeester
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