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Toelichting geraamd voordeel Afval Anders

Geachte leden van de raad,
Hierbij willen wij u nader informeren over opbouw van het voorziene voordeel van invoering van Afval
Anders, zoals aangekondigd in de voorgestelde meerja renbegroting.
Het concept Afval Anders, zoals uitgevoerd tijdens de proefperiode in de Rietlanden (oktober 2012 tot
augustus 2013), voorziet in het beschikbaar stellen van een extra mini-container voor plastic
verpakkingen, aanpassing van de inzamelfrequentie van de rest-, gft- en kunststoffractie naar
driewekelijks en het realiseren va n aantrekkelijke ondergrondse voorzieningen bij winkelcentra voor
waardevolle grondstoffen. Deze proef heeft laten zien dat wijziging van de inzamelsystematiek ka n leiden
tot aanzienlijk meer bronscheiding en een substa ntiële da ling van het aanbod resta fva l. Méér
bronscheiding leidt tot extra inkomsten uit brongescheiden grondstoffen en tot een da ling van de
verwerkingskosten restafval. De inzamelsystematiek leidt ook tot een daling van de inza melkosten.
Op basis van doorrekening, zoa ls door Area Reiniging aan de gemeente is gepresenteerd, zijn de
volgende kosten en baten van een gemeentebrede invoering van Afval Anders te geven:

Totaal kosten Afval Anders
(afschrijving investering extra mini-containers, afschrijving
investering 12-tal sorteerstraten, communica tiekosten)
Totaal opbrengsten en besparingen
(vermeden verwerkingskosten restafval, inkomsten uit extra
brongescheiden plastic, lagere inzamelkosten huis-a a n-huis)
Totaal voordeel gemeente Emmen

2014

2015

6705.000

C 930.000

C 795.000

C 1.620.000

C 90.000

e 690.000
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De hoogte van de te realiseren besparingen en opbrengsten is afhankelijk van moment waarop gestart
wordt met de eventuele gemeentebrede invoering van Afval Anders. In de berekening van Area is er van
uitgegaan dat in 2014 een gemeentebrede uitrol plaatsvindt en dat in 2015 volledig geprofiteerd kan
worden van de voordelen van Afval Anders. Aangezien het definitieve plan van aanpak inzake uitrol van
Afval Anders (met daarin het moment, tempo en uiteindelijke opzet van een gemeentebrede uitrol van
Afval Anders) nog niet is uitgekristalliseerd, hebben wij voorzichtigheidshalve in 2014 C 75.000 en vanaf
2015 C 500.000 geprognosticeerd als voordeel. Zie voor een nadere toelichting pagina 76 van het
bezuinigingsboek.
Hiernaast wordt in het kader van het bezuinigingstraject voorgesteld om de begrote kosten van de
inzameling- en verwerking van afval verder te verlagen. Dit is mogelijk omdat verwacht wordt dat het
verwerkingstarief in de nieuwe aanbesteding van het restafval lager uit zal vallen. Zie voor een nadere
toelichting pagina 76 van het bezuinigingsboek.
Op pagina 55 van het bezuinigingsboek wordt voorgesteld om C 250.000 van de lasten van
schoonhouden wegen onder te brengen in de afvalstoffenheffing. Onderbrengen van kosten van
schoonmaken wegen in de afvalstoffenheffing is juridisch ook toegestaan omdat het afval dat op de
wegen terecht komt, grotendeels uit huishoudens afkomstig is.
In de onderstaande tabel zijn de genoemde voorstellen qua financieel effect samengevat.
xC 1.000
Betreft
Voordeel nieuwe aanbesteding restafval
Versnelde invoer Afval Anders gemeentebreed
Subtotaal
Toerekenen kosten schoonhouden wegen
Resterend voordeel t.b.v. tariefsverlaging
Tariefsverlaging (45.000 huishoudens)

2017
1.000
500
1.500
250
1.250

gemiddeld

500
500
250
250

2016
500
500
1.000
250
750

«5,56

e 16,67

e 27,77

e 12,92

2014

2015

75
75
0
75

ei,66

Voorstel in het bezuinigingsboek is om bovenstaande tariefsverlagingen te egaliseren over de periode
2014 t / m 2017; dit betreft een tariefsverlaging voor de komende 4 jaar van C 12,92 per aansluiting:
(C l 66+ C 5,56 + C 16,67 + ^ 27,77) I 4- 2014 en 2015 heeft dit een negatief effect op de
egalisatiereserve. Dit negatief effect zal in de jaren 2016 en 2017 weer goed worden gemaakt door het
voordeel niet volledig terug te geven, maar in de egalisatiereserve terug te storten.
i n

)

In de primitieve begroting 2014 wordt als gevolg van de doorgevoerde bezuinigingen en verbetering van
de bedrijfsvoering bij Area een verlaging van de afvalstoffenheffing voorgesteld van C 10,20 per
huishouden (programmabegroting paragraaf lokale heffingen, toelichting p. 108 en tarieventabel p. 110).
Per saldo is hiermee een tariefsverlaging mogelijk van C 12,92 + C 10,20 per aansluiting, totaal C 23,12
per aansluiting.
Hiermee wordt vooruitgelopen op de besluitvorming over de evaluatie even eventuele uitrol van Afval
Anders en de uitkomsten van de aanbesteding van het restafval.
Zoals bekend loopt de aanbesteding de verwerking van restafval. De verwachting is dat deze het begrote
voordeel zal opleveren.
In het kader van de evaluatie van Afval Anders en het vervolgtraject wordt een informatiebijeenkomst
voor uw raad georganiseerd.
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Op basis van de evaluatie wordt een definitief voorstel ontwikkeld voor de uitrol van Afval Anders.
Mocht dit er toe leiden dat de uitrol van Afval Anders niet doorgaat dan geeft dit een nadeel in de
begroting van 2014 van C 75.000. Dit komt dan in 2014 ten laste van de egalisatiereserve.
Voor 2015 en daarna wordt rekening gehouden met een voordeel in de lasten van de afvalstoffen van
C 500.000 . Als de verlaging van lasten van C 500.000 niet wordt gerealiseerd, heeft dat een effect op het
tarief van de afvalstoffen heffing van C 5,56 per huishouden.

Wij vertrouwen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris

C. Bijl

Zie voor een nadere toelichting bijlage 6, pagina 55 van het bezuinigingsboek.

