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afschaffen KCA-wagen.

• Het afschaffen van de chemokar heeft geen gevolgen 

voor de afvalstromen. Wat we nu ophalen aan huis, 

wordt straks naar het afvalbrengstation gebracht.

• Stromen die we bij de detailhandel ophalen, worden 

straks als bedrijfsmatig afval afgevoerd.

optimalisaties.2

uitgangspunten

Let op: Hier is een risico m.b.t. de landelijke 

verplichting om als gemeente het vrijkomende 

medisch afval van apothekers gratis in te nemen. 

Bekeken zal moeten worden of dit dan i.p.v. 

ophalen op een andere wijze georganiseerd zou 

moeten/kunnen worden. Hier zijn mogelijk extra 

kosten aan verbonden, afhankelijk van hoe de 

gemeente hiermee om wenst te gaan.

De vraag is dus in hoeverre de KCA-wagen 

daadwerkelijk een besparing op zal leveren, 

gezien deze landelijke verplichting.



afschaffen KCA-wagen.

• Aantal woonhuisaansluitingen (begroot 2020): 9.375

• Tarief KCA-wagen: € 0,98 per woonhuisaansluiting

• Besparing (9.375 x € 0,98): € 9.187,50 per jaar

optimalisaties.3

financieel effect



grof afval ophalen tegen betaling.

• Het aantal meldingen grof afval ophalen halveert.*

• Het aantal tonnages opgehaald grof afval halveert.*

• De daling in het aantal tonnages opgehaald grof afval wordt een stijging in het aantal tonnages 

gebracht grof afval en evenredig over de stromen op het afvalbrengstation verdeeld.*

• Een inwoner betaalt € 20 per melding voor het ophalen van grof afval.**

* O.b.v. ervaringen in diverse gemeenten.

** Betreft een optimum o.b.v. ervaringen. Het bedrag is niet onoverkomelijk voor inwoners en het aantal meldingen 

halveert. Bij een hoger of lager bedrag is gebleken dat de impact van de maatregel afneemt. Het wordt óf te 

goedkoop, waardoor de meldingen minder fors afnemen, óf te duur voor bepaalde bewonersgroepen, terwijl de 

hogere prijs niet leidt tot een nog drastischere daling van het aantal meldingen.

optimalisaties.4

uitgangspunten



grof afval ophalen tegen betaling.

• Er wordt met de gemeente afgerekend o.b.v. het werkelijk 

gerealiseerde aantal meldingen.

• Na een jaar evalueren we het werkelijke resultaat en 

wordt op basis daarvan het kostenplaatje definitief 

bijgesteld.

• Deze maatregel hoort bij de invoering van het 

recycle-tarief en vormt een belangrijk onderdeel om 

dit systeem te laten slagen.

optimalisaties.5

uitgangspunten (vervolg)



grof afval ophalen tegen betaling.

• Voordeel inzamelkosten + inkomsten meldingen: ca. € 14.000 - € 17.000 per jaar

• Voordeel verwerkingskosten: ca. €   7.000 - € 10.000 per jaar

• Totaal voordeel: ca. € 21.000 - € 27.000 per jaar

optimalisaties.6

financieel effect



verruimen openingstijden afvalbrengstation.

Uitgangspunten:

• Er wordt voorgesteld om de openingstijden op de afvalbrengstations

Enkhuizen, Zwaag, Middenmeer en Obdam op zaterdag te verruimen 

naar 18.00 uur (huidige sluitingstijd: 14.30 uur).*

• De ureninzet van mensen op het afvalbrengstation stijgt evenredig met 

de toename van openingsuren. 

• Als gevolg van de verruimde openingstijden nemen de kosten op 

het afvalbrengstation evenredig toe.

• Als gevolg van de verruimde openingstijden op het afvalbrengstation 

nemen de tonnages met 5% toe.**

* Daarnaast volgt binnenkort een voorstel om de openingstijden op de genoemde 

afvalbrengstations te verruimen naar standaard 08.30 - 18.00 uur, voor alle dagen 

dat het afvalbrengstation normaal ook is geopend.

** Dit komt bovenop de toename van tonnages als gevolg van de optimalisatie: 

grof afval ophalen tegen betaling.

optimalisaties.7

aanvullend op grof afval ophalen tegen betaling



verruimen openingstijden afvalbrengstation.

optimalisaties.8

Financieel effect:

• Totaal extra kosten: ca. € 9.000 per jaar

aanvullend op grof afval ophalen tegen betaling



aanhangwagenservice.

optimalisaties.9

Uitgangspunten:

• Voor deze service wordt € 1,03 betaald per woonhuisaansluiting.*

• Uitleen vindt plaats via Boedelbak en/of een lokale verhuurder 

met voldoende dekking in de gemeente.

• Standaard wordt een type A aanhangwagen geleverd met enkele as.

• De maximale uitleenduur betreft 3 uur.

• De inwoner haalt de aanhangwagen op en haalt een stempel op 

bij het afvalbrengstation. Vervolgens registreert de verhuurder dit 

gebruik als gratis voor de bewoner; op kosten van HVC.

• Na een jaar evalueren we het werkelijke resultaat en wordt op basis 

daarvan het kostenplaatje definitief bijgesteld. * O.b.v. ervaringen in diverse gemeenten.

aanvullend op grof afval ophalen tegen betaling



optimalisaties.10

Financieel effect:

• Totaal extra kosten: ca. € 6.000 per jaar

aanvullend op grof afval ophalen tegen betaling

aanhangwagenservice.



structurele inzet afvalcoaching.

• De gemeente bepaalt zelf waarvoor afvalcoaches worden 

ingezet, bijvoorbeeld:

• inwoners adviseren over hoe zij hun afval beter kunnen 

scheiden;

• afhandelen meldingen afvalproblemen in de wijk;

• afvalcontroles.

• Afvalcoaches gaan altijd in duo’s op pad.

• Een melding wordt gemiddeld binnen 1 uur afgehandeld.

• 1 uur kost € 90.

optimalisaties.11

uitgangspunten

* O.b.v. ervaringen in diverse gemeenten.

Deze maatregel hoort bij de invoering van het 

recycle-tarief en vormt een belangrijk onderdeel om dit systeem te laten slagen.
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Afvalcoach Astrid den Toom
“Het leukste aan mijn werk is dat ik continu in contact ben met inwoners. Dat zijn 

leuke gesprekken, vaak aan de deur. Ik leg ze het belang van afval scheiden uit en 

geef tips & tricks. Ik hoor ook meteen waar zij tegenaan lopen als het op afval gaat. 

Die informatie koppelen we terug naar de gemeente. Als verlengstuk van de 

klantenservice gaan we op klachten en vragen af, maar we doen zelf ook 

kwaliteitsrondes. Dat houdt in dat we de kwaliteit van het afval meten door in de 

bakken te kijken. Vervolgens gaan we met de inwoners in gesprek. Als ik mensen 

aanspreek, en later bij een controle zie dat de kwaliteit van het plastic is verbeterd, 

is dat zó leuk. Het heeft zin wat ik doe. Het is zo zonde als je een grondstof mist 

doordat het verkeerd aangeboden wordt. Afval scheiden kan altijd beter!”

Wilma Wubben – projectleider bij gemeente Dordrecht
“We zetten de afvalcoaches voor verschillende doeleinden in. De ene keer gaat het 

om bewustwording bij bepaalde inwoners, een andere keer onderzoeken ze hoe 

afval wordt gescheiden. Bijvoorbeeld: waarom zetten mensen afval naast deze 

container? Dat is waardevolle informatie om beleid op te maken. Het essentiële van 

de afvalcoaches is hun persoonlijke contact met de inwoners. We kunnen 

meldingen beter oppakken, want door het persoonlijke contact wordt het probleem 

veel helderder. Hun inzet geeft meer kwaliteit in de afvalstromen en een schone 

straat. We nemen wederzijds initiatief, en werken nauw samen. Ik vind ze erg 

zorgvuldig en scherp in hun analyses. En heel sterk is dat ze dingen blijven 

aankaarten: ‘Doe er wat mee, inwoners storen zich hieraan’. Wij bedenken het, zij 

zien in het echt hoe het werkt. Een gouden formule.”



structurele inzet afvalcoaching.

• Voor deze service wordt € 2,60 betaald per woonhuisaansluiting.*

• Een alternatieve optie is een strippenkaart van € 1.000, € 2.000, of € 5.000, die staat voor een x aantal 

uren inzet afvalcoaching. De strippenkaart kan naar behoefte worden afgenomen. Eventuele ongebruikte 

strippen worden aan het einde van het jaar in mindering gebracht bij de eindafrekening.

optimalisaties.13

financieel effect

* O.b.v. ervaringen in diverse gemeenten.



optimaliseren papierinzameling.

• Een nadere uitwerking volgt in het Recycleplan/Gemeentelijk 

Grondstoffenplan/Afvalstoffenbeleidsplan, waarbij we 

onderstaande onderzoeken:

• de inzamelfrequentie in de gehele gemeente naar 1x per 

4 weken bijstellen, al dan niet in combinatie met een 

herverdeling van inzamelgebieden over verenigingen;

• de inzameling met bakken aan huis met verenigingen in 

de avonduren/het weekend en zonder verenigingen 

overdag.

optimalisaties.14

uitgangspunten



optimaliseren papierinzameling.

• N.t.b. Een nadere uitwerking volgt in het Recycleplan/Gemeentelijk Grondstoffenplan/

Afvalstoffenbeleidsplan.

optimalisaties.15

financieel effect



optimaliseren textielinzameling.

• Uit een uitgevoerde analyse verwachten we een optimalisatie 

(hoger milieurendement) te bereiken door vervanging van de 

huidige ondergrondse containers door een bovengronds 

systeem met handlos mogelijkheid.

• Het is interessant om te onderzoeken wat een andere inzet 

van kringloop financieel gezien kan betekenen. Hier is 

momenteel sprake van kruissubsidie over de 

afvalstoffenheffing heen, waar best hoge bedragen mee zijn 

gemoeid. Dit kunnen wij voor de gemeenten in beeld brengen 

bij de verdere uitwerking van het Recycleplan/Gemeentelijk 

Grondstoffenplan/Afvalstoffenbeleidsplan.

optimalisaties.16

uitgangspunten



optimaliseren textielinzameling.

• N.t.b. Een nadere uitwerking volgt in het Recycleplan/Gemeentelijk Grondstoffenplan/

Afvalstoffenbeleidsplan.

optimalisaties.17

financieel effect



inzamelsysteem voor kleine stromen.

optimalisaties.18

de recyclekraam, meer service voor inwoners



inzamelsysteem voor kleine stromen.

optimalisaties.19

de multi-mini-bak, kleine afvalstromen gescheiden inzamelen



inzamelsysteem voor kleine stromen.

optimalisaties.20

financieel effect

• Totale kosten voor recyclekraam:

• 9 dagen

• op afwisselend 4 locaties

• incl. inzet afvalcoaching

• en communicatiekosten: ca. € 7.500



overige uitgangspunten.
• We rekenen conform onze dienstverleningsovereenkomst verwerkingskosten af o.b.v. de werkelijke realisatie.

• Project- en communicatiekosten zijn reeds meegenomen.

• De volgende optimalisaties maken al onderdeel uit van het voorstel recycle-tarief:

• Inzameling binnenstad optimaliseren;

• Verbeteren gescheiden inzameling compacte bouw;

• Verbeteren inzamelprestaties gft.
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