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__________________________________________________________________________________ 
Op 14 november 2018 ontvingen wij vragen van LRG over het Uitvoeringsplan 2018-2019 behorende 
bij de Evaluatie grondstoffenbeleidsplan , op basis van artikel 40 Reglement van Orde. Hieronder 
treft u de gestelde vraag of vragen aan, met het daarbij behorende antwoord: 
 
1. Wat zijn de gevolgen als de kosteloze uitbreiding van de restafvalcontainer wordt mogelijk 
gemaakt voor huishoudens van 3 of 4 personen of meer? De gevolgen zowel voor het milieu, de 
service en de kosten.  

 

Antwoord: 

Hieronder wordt per aspect (milieu, service en kosten) het effect toegelicht. 

 

Effect op milieu:  

 er zal door het beschikbaar stellen van een extra container ook extra volume restafval per 
inwoner aangeboden worden. Dit geldt dan voor 1/3 deel van de totale hoeveelheid 
huishoudens.  

 er zullen minder recyclebare  grondstoffen aangeboden worden; 

 de ambitie om tot 60 kg restafval per inwoner in 2021 te komen is nu al een flinke uitdaging. 
Met het aanbieden van extra volume voor restafval  voor deze huishoudens, wordt het 
vrijwel onmogelijk om de ambitie te behalen. 

 

Effect op service: 

 een hogere service voor een aantal bewoners die een lage intrinsieke motivatie hebben om 
afval te scheiden. 

 

Effect op kosten : 

 hogere kapitaallasten door investering in 3.300 extra minicontainers incl. chips + 
plaatsingskosten; 

 hogere inzamelkosten door meer containers op een route waardoor uitbreiding van aantal 
routes mogelijk noodzakelijk wordt; 
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 minder opbrengst door minder grondstoffen (PMD en papier); 

 extra verwerkingskosten restafval. 

 

2. Kan de verwachte investering worden berekend voor extra afvalcontainers bij huishoudens van 3 of 
4 personen of meer op basis van dezelfde uitgangspunten als dit voor huishoudens van 5 of meer 
personen is gedaan?  
 
Antwoord: 
Benodigd investeringskrediet is € 62.000,00. De totale kosten zijn echter significant hoger. Naast 
kapitaallasten hebben we ook te maken met hogere inzamelkosten, lagere opbrengsten grondstoffen 
en hogere verwerkingskosten restafval. (zie antwoord op vraag 1: effect op kosten) 
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