Gemeente Almere
27 maart 2020

Afvalstoffenheffing

Maatregelen en knoppen om het tarief te beïnvloeden
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Afvalstoffenheffing
De afvalstoffenheffing is een bijdrage voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. Inwoners betalen
hierdoor mee aan de inzameling, scheiding, hergebruik en verbranding van afval. Een keuze voor een nieuw
afvalinzamelsysteem heeft daarmee ook effect op de afvalstoffenheffing. Een deel van te maken kosten en
investeringen, eventuele besparingen en de scheiding van grondstofstromen beïnvloeden de uiteindelijke hoogte
van de afvalstoffenheffing. In deze notitie wordt toegelicht hoe de afvalstoffenheffing is opgebouwd en op welke
manier de hoogte kan worden beïnvloed.

1 Opbouw van de afvalstoffenheffing
De hoogte van de afvalstoffenheffing is gebaseerd op de kosten die toe te rekenen zijn aan de afvalinzameling. In de
wet is vastgelegd welke kosten dat mogen zijn en dat de afvalstoffenheffing nooit meer mag opleveren dan wat de
afvalinzameling en -verwerking kost. Op dit moment is het tarief niet volledig kostendekkend. Dit betekent dat een
deel van de (toe te rekenen) kosten uit algemene middelen gedekt worden.
Om inzicht te geven in hoe de afvalstoffenheffing in Almere
is opgebouwd, is er een driedeling gemaakt in de type
kosten. Er wordt onderscheid gemaakt in:
 Primaire kosten en opbrengsten die direct
samenhangen met de afvalinzameling;
 Beleidsmatige keuzes in het verleden;
 Inherente toerekeningen die samenhangen met
afvalinzameling.
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In de grafiek hiernaast is weergegeven wat de omvang is
van deze verschillende categorieën.
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1.1 Primaire kosten en opbrengsten
De primaire kosten en opbrengsten bestaan uit de kosten en opbrengsten die direct samenhangen met de kosten
voor de verwerking van grondstoffen. Naast kosten vallen hier ook de opbrengsten onder, die voor de aanlevering
van grondstoffen. Omgerekend naar de afvalstoffenheffing gaat dit om in totaal € 252.
Activiteit/post

Aandeel in tarief

Apparaatskosten Afvalinzameling en Materieelbeheer

65

Materieel (wagenpark en afvalinzamelvoorzieningen)

44

Milieustraat activiteiten

17

Inzameling

126

Verwerkingskosten grondstoffen

127

Verwerkingsbaten grondstoffen

-42

Verwerking

85

BTW over Inzameling en verwerking

41

BTW over Inzameling en verwerking
Totaal primair

41
252

1.2 Beleidsmatige keuzes
Voor een aantal kosten zijn beleidsmatige keuzes gemaakt en is ervoor gekozen de kosten van een aantal zaken te
dekken uit de afvalstoffenheffing. Hieronder is een overzicht opgenomen van beleidsmatige keuzes in het verleden
die een effect hebben gehad op het tarief. Omgerekend naar de afvalstoffenheffing gaat dit in totaal gaat om € 41
aan kosten die we toerekenen.
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Activiteit/post
Toegerekende kosten schoon / witte tornado's

Aandeel in tarief
11

Project en campagnemiddelen

6

Dumpingen

3

Milieustraten

2

Subtotaal

22

OAT

18

OAT ten laste van algemene middelen

-8

OAT tlv tarief

10

Kwijtschelding

22

Kwijtschelding ten laste van algemene middelen

-13

Overhead in tarief
Beleidsmatige afwegingen

9
41

1.3 Inherente toerekeningen
Hieronder is inzichtelijk gemaakt welke kosten worden gemaakt die geen directe afvalinzamelactiviteiten betreffen
maar hier wel mee samenhangen. Deze kosten noemen we de inherente toerekeningen. Omgerekend naar de
afvalstoffenheffing gaat dit in totaal om € 85.
Activiteit/post
Toezicht, incasseringen, beleid

Aandeel in tarief
29

Huisvesting

9

Subtotaal

38

Overhead Stadsreiniging (management, beleid, etc.)

17

Overhead overig

41

Overhead overig ten laste van algemene middelen

-11

Overhead in tarief

47

Inherent

85

1.4 Vergelijken met andere gemeenten
De hoogte van de afvalstoffenheffing verschilt per gemeente. Het vergelijken van de hoogte van de
afvalstoffenheffing tussen gemeenten blijkt niet zo simpel te zijn. Naast de primaire kosten van de afvalinzameling
en -verwerking zijn er andere componenten die het tarief bepalen. Verschillen in de hoogte van de
afvalstoffenheffing worden onder andere veroorzaakt door beleidskeuzes die gedekt worden uit de
afvalstoffenheffing. Dit gaat bijvoorbeeld om de ledigingsfrequentie, het wel of niet betalen voor grofvuil, het
aantal milieustraten, de openingstijden van milieustraten en het kwijtscheldingsbeleid. Omdat het per gemeente
kan verschillen welke componenten worden toegerekend aan de afvalstoffenheffing, is het vergelijken van de
hoogte ervan daarom appels met peren vergelijken. Daarnaast is een vergelijking met gemeenten die een
prijsprikkel toepassen lastig. Het tarief bestaat daar uit een vast en variabel deel, waarbij alleen het vaste deel
meegenomen wordt in een benchmark en het variabele deel buiten beschouwing gehouden wordt. Dit komt omdat
dit afhankelijk is van het aantal kilo’s of ledigingen en daarmee voor elk huishouden verschilt. Daarnaast is de
toerekensystematiek per gemeente verschillend, en daardoor lastig vergelijkbaar.

2 Beïnvloeding van de afvalstoffenheffing
In onderstaand overzicht is de actualisatie van de afvalstoffenheffing weergegeven, ten opzichte van het huidige
tarief (2020). Dit is gebaseerd op de uitgangspunten van de business case van het nieuwe afval inzamelsysteem en
de huidige grondstoffenmarkt.
Als gevolg van de incidentele (project-)kosten stijgt het tarief, zonder het doorvoeren van besparingsmaatregelen,
de komende jaren naar € 414 om vervolgens te zakken naar € 393 in 2024.

Afvalstoffenheffing

pag.2

Door het (tijdelijk) inzetten van algemene middelen voor het dekken van de incidentele kosten kan het tarief
geëgaliseerd worden. Het tarief 2020 kan in ieder geval niet meer gewijzigd worden, die kosten moeten in ieder
geval gedekt worden uit algemene middelen. Het totaal bedrag dat in de periode 2020 t/m 2023 (tijdelijk) ten laste
van de algemene middelen komt bedraagt ca. € 6,5 miljoen.
Bedragen x € 1 euro in tarief afvalstoffenheffing
Effect op tarief
Huidig tarief (basisjaar 2020) €

Huidig

2020

2021

2022

2023

2024

378

378

378

378

378

378

18

31

32

24

11

4

4

4

4

4

400

413

414

406

393

-22

-21

-22

-14

1

378

392

392

392

392

Verwachte toename als gevolg nieuw afvalinzamelsysteem
Verdere verslechtering grondstoffenmarkt ten opzichte van begroting 2020
Subtotaal na actualisatie (excl. besparingsmaatregelen)

378

Egaliseren tarief door inzet algemene middelen
Subtotaal na actualisatie (exclusief besparingsmaatregelen)

378

Door de inzet van besparingsmaatregelen kan dit tarief verlaagd worden. Ook kunnen besparingsmaatregelen
worden ingezet om de benodigde dekking uit algemene middelen te verlagen of in latere jaren weer terug te
betalen uit de heffing. Deze maatregelen zijn wel van invloed op de dienstverlening. De maatregelen worden hierna
uiteengezet.

Bijsturingsmaatregelen
De maatregelen die ingezet kunnen worden om het tarief te verlagen zijn hieronder in een totaaloverzicht
weergegeven.
Effect op tarief

Type

2020

2021

2022

2023

2024

-10

-10

-10

-10

Te laat aangeboden bakken niet meer narijden

-2

-2

-2

-2

Alle milieustraten twee dagdelen per week sluiten

-2

-2

-2

-2

0

-1

-2

-2

-4

-4

-4

-4

Afvaldumpingen minder vaak ophalen

2

0

-3

-3

Geen duurzaamheidsinvesteringen TAS

0

-1

-1

-1

Minder inzet op gedragsbeïnvloeding (TAS)

-3

-3

-3

-3

Geen vergoeding ophalen papier door derden

-3

-3

-3

-3

Geen papier aan huis meer inzamelen

0

-2

-3

-4

Geen extra inzet op communicatie

-1

-1

-1

-1

Geen extra inzet op handhaving

-3

-3

-3

-3

Educatieve programma upcyclecentrum stoppen

-2

-2

-2

-2

Project en Campagnegeld verlagen

-2

-2

-2

-2

Alle milieustraten twee dagdelen extra sluiten

-2

-2

-2

-2

Milieustraat volledig sluiten*

-6

-6

-6

-6

BIO naar 1x per 4 weken ophalen

0

0

-3

-3

PMD naar 1x per 4 weken ophalen

0

0

-3

-3

Stoppen met dumpingen ophalen

-9

-7

-4

-4

Areaalgeld (Concern + andere afdelingen 22%)

-2

-3

-5

-7

Betalen voor ophalen grofvuil

Huidige minicontainers nog niet vervangen
Stoppen met bladkorven

* bovenop genoemde maatregel ‘alle milieustraten een aantal dagdelen per week sluiten’.
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De volgende kleuren zijn gehanteerd, om zo een onderscheid te maken in de voorgestelde type maatregelen:
Groen: maatregelen die de dienstverlening verminderen, maar waar voor de inwoners wel een alternatief voor
bestaat. Bij deze maatregelen gaan we ervan uit dat door het aanwezig zijn van een alternatief deze weinig
structureel effect hebben op het afvalscheidingsgedrag van inwoners.
Rood: maatregelen die de dienstverlening verminderen, en waar eigenlijk geen serieus alternatief voor bestaat.
Deze maatregelen hebben een negatief effect op het afvalscheidingsgedrag en daarmee ook op de hoogte van de
afvalstoffenheffing. We weten alleen niet de mate waarin dat effect zal optreden. Risico is dat we er uiteindelijk
financieel geen of zelfs een negatief effect van ondervinden.
Blauw: maatregelen die gaan over gedragsbeïnvloeding. Deze activiteiten verrichten we nu wel of willen we
invoeren, in de verwachting dat ze een positief effect hebben op het afvalscheidingsgedrag van mensen (daarmee
verdienen deze activiteiten zich terug).
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Tarief verlagende maatregelen (daling naar tarief 2020)
In onderstaand overzicht zijn de voorgestelde maatregelen inzichtelijk gemaakt om het tarief afvalstoffenheffing
tot het niveau 2020 (exclusief inflatiecorrectie) te brengen. Dit houdt in dat er wordt beoogd de afvalstoffenheffing
2021 op € 378 te brengen (exclusief inflatiecorrectie 2021).
Bedragen x € 1 euro in tarief afvalstoffenheffing
Effect op tarief
Subtotaal na actualisatie perspectief afvalstoffenheffing

Type 2020 2021 2022 2023 2024
378

392

392

392

392

-10

-10

-10

-10

1

Betalen voor ophalen grofvuil

2

Te laat aangeboden bakken niet meer narijden

-2

-2

-2

-2

3

Alle milieustraten twee dagdelen per week sluiten

-2

-2

-2

-2

378

378

378

378

Terug naar tarief naar 2020

378

Toelichting maatregelen
1 Betalen voor het ophalen van grofvuil
Inwoners kunnen op dit moment een afspraak maken voor het gratis ophalen van grofvuil binnen twee weken.
Tegen betaling (€ 15,-) kan dit ook de volgende dag. De kosten voor deze service bedragen ca. € 0,9 miljoen per jaar,
dat nu onderdeel is van het tarief afvalstoffenheffing (ca. € 10,21). Door hier met ingang van 2021 een betaalde
dienst van te maken en binnen 2 werkweken het grofvuil op basis van een afspraak te laten ophalen (kostendekkend
tarief € 30,00 per ophaalafspraak), kan het tarief verlaagd worden. Alleen degene die hier gebruik van maken
betalen. Gevolg is dat inwoners meer gebruik gaan maken van de recycleperrons, al is dit afhankelijk van de keuze
die gemaakt wordt over het gebruik van de recycleperrons (zonder beperkingen, gratis aantal kilo’s per jaar of
betalen per bezoek). Keerzijde is dat de kans op dumpingen of bijplaatsingen van afval bij OID’s of een
geregistreerde grofvuilafspraak vergroot wordt waardoor mogelijk extra inzet van auto’s voor dumpingen nodig is
en bewoners creatief worden door gezamenlijk grofvuil aan te bieden waardoor inkomsten mis worden gelopen.
Een positieve ontwikkeling kan zijn dat bewoners eerder met hun spullen naar een kringloopwinkel gaan waardoor
de circulaire economie in Almere aangemoedigd wordt. Als gemeente, vanuit onze rol als aanjager in de circulaire
economie, zien wij dit graag.
2 Te laat aangeboden bakken niet meer narijden
In Almere is de mogelijkheid om containers die door ons ‘vergeten’ zijn te legen alsnog te laten legen. Ervaring leert
echter dat de chauffeurs en beladers niet één container laten staan op een opstelplaats met meerdere containers. In
Almere wordt veel gebruik gemaakt van deze dienst en wordt zelfs op social media reclame gemaakt op het
moment dat burgers hun container zijn vergeten aan te bieden of te laat hebben aangeboden. In de praktijk legen
wij deze containers dagelijks en komt het op dit moment neer op ongeveer 150 van dergelijke meldingen voor het
ledigen van een losse container door de hele stad per week. Als gemeente hebben wij bij wet een ledigingsplicht
maar dit betekent niet dat wij verplicht zijn om deze containers te legen. Door deze containers niet te legen komt er
minder druk op de bedrijfsvoering en leren burgers dat het niet of te laat aanbieden van een container, niet meer
beloond wordt. Door de container bij de volgende ophaalmoment te legen wordt de kans op dumpingen mogelijk
vergroot als men niet bereid is te wachten tot het volgende ophaal moment, aangezien restafval en GFT niet naar de
perrons gebracht mogen worden en de OID’s straks afgesloten zijn. Voor papier en plastic is het wel mogelijk om
deze naar de perrons te brengen. Andere gemeenten kiezen ervoor om bij dergelijke gevallen de container niet te
legen of te legen tegen een (kostendekkend) tarief. Dit scenario geldt overigens niet voor vergeten opstelplaatsen
(waar alle containers niet geleegd zijn), deze dienen zsm geleegd te worden.
3 Openingtijden recycleperrons aanpassen
Almere heeft op dit moment 3 recycleperrons die alle 3 de gehele week (met uitzondering van zondag) op hetzelfde
moment open zijn. In vergelijking met de norm vanuit NVRD, dat een verzorgingsgebied van minimaal 50.000 en
maximaal 80.000 inwoners per perron als optimaal wordt gezien voor een milieuperron, bevindt Almere zich in het
optimum met het beschikbare aantal milieuperrons. Daarnaast is een feit dat Almere een groeistad is met veel
verhuisbewegingen.
Een keuzemogelijkheid is om één of meerdere recycleperrons één of meerdere dagdelen doordeweeks te sluiten. In
de regio (Gooi- en Vechtstreek) is bijvoorbeeld de Grondstoffen- en Afvalstoffen Dienst op maandagen gesloten.
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Door een aantal dagdelen per week dicht te zijn kan ingespeeld worden op de behoeften van de inwoners en hoeven
perrons wanneer het rustig is niet onnodig lang open te zijn. Het sluiten van een perron kan afvaldumping (vooral
voor of rondom de perrons) in de hand werken. Het dicht zijn van de perrons heeft niet alleen betrekking op de
publieksfunctie maar ook op overige activiteiten op en rondom de perrons. Voor deze besparingsmaatregel zijn wij
er van uitgegaan dat we alle perrons 2 dagdelen per week sluiten, en dit zo inroosteren dat er te allen tijde ten
minste 1 perron in de stad open is (m.u.v. zondag). Hiertegenover staat dat in het algemeen aan te bevelen is om
juist het goede gedrag van wegbrengen te belonen.

Tarief verlagende maatregelen (daling naar tarief 2019)
In onderstaand overzicht zijn de voorgestelde maatregelen inzichtelijk gemaakt om het tarief afvalstoffenheffing
tot het niveau 2019 (exclusief inflatiecorrectie* ) terug te brengen. Dit houdt in dat er wordt beoogd de
afvalstoffenheffing 2021 op € 360 te brengen (exclusief inflatiecorrectie 2020).
Bedragen x € 1 euro in tarief afvalstoffenheffing
Effect op tarief
Tarief na maatregelen 2020

Type 2020 2021 2022 2023 2024
378

378

378

378

378

0

-1

-2

-2

-4

-4

-4

-4

1

Huidige minicontainers niet vervangen

2

Stoppen met bladkorven

3

Afvaldumpingen minder vaak ophalen

2

0

-3

-3

4

Geen duurzaamheidsinvesteringen TAS

0

-1

-1

-1

5

Minder inzet op gedragsbeïnvloeding (afvalcoaches)

-1

-1

-1

-1

6

Geen vergoeding ophalen papier door derden

-3

-3

-3

-3

7

Geen papier aan huis meer inzamelen

0

-2

-3

-4

372

366

361

360

Aanvullend dekken uit algemene middelen

-12

-6

-1

0

Terug naar tarief naar 2019 + l&p (€ 360)

360

360

360

360

subtotaal

378

*Exclusief inflatiecorrectie betekent dat de stijging als gevolg van loon- en prijsindexatie niet wordt meegenomen in de
bezuinigingsmaatregelen en dus onderdeel blijven van het tarief.

Toelichting maatregelen
1 Huidige minicontainers niet vervangen (m.u.v. restafval)

Bij bestaande bouw, krijgen nieuwe bewoners niet per definitie een nieuwe bak als gevolg van het nieuwe
inzamelsysteem. Als de oude bak nog functioneel is, blijft die gewoon bij het perceel staan. Als de bewoners
een nieuwe bak aanvragen, wordt de noodzaak voor vervanging eerst door de chauffeur beoordeeld. Het
nieuwe inzamelsysteem gaat uit van vervanging van alle bakken, zodra deze economisch afgeschreven zijn.
De huidige afschrijving vindt plaats in 10 jaar, in de nieuwe opzet is dat 15 jaar. De feitelijke technische
levensduur van de bakken is vaak (veel) langer. Er kan voor worden gekozen de huidige bakken niet te
vervangen, en dit pas te doen zodra deze niet meer functioneren. Hierdoor ontstaat een voordeel ten aanzien
van de kapitaallasten. Uitzondering is de duobak voor rest- en bioafval, omdat het voor diftar nodig is dat
ieder huishouden in dit geval een nieuwe bak voor het restafval krijgt dat voorzien is van een
registratiesysteem. De oude duobak kan dan ingezet worden als GFT-bak. In de bedrijfsvoering streven we
naar een gelijkmatige vervanging van de minicontainers. Door strak vast te houden aan de drie categorieën
wordt dit uitgangspunt niet gehaald. Dit betekent in de praktijk dat huishoudens verschillende soorten bakken
aan huis krijgen en het straatbeeld rommelig kan overkomen. In deze berekening gaan wij uit van de huidige
ervaringen voor het vervangen van versleten bakken.
2 Stoppen met bladkorven
Door het niet meer plaatsen van bladkorven kan een besparing worden gerealiseerd. Inwoners kunnen blad en
snoeiafval dan weer via de GFT-bak aanbieden, naar de recycleperrons brengen of (al dan niet tegen betaling) een
ophaalafspraak (grofvuil) maken. Dit leidt tot een efficiëntere inzameling en voorkomt misbruik door bijvoorbeeld
hoveniers die tuinafval in de bladkorven voor inwoners storten. Tevens zorgt het stoppen met bladkorven ervoor dat
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er minder hotspots komen, aangezien bladkorven vaak misbruikt worden voor dumpingen. Door de groei van de
stad wordt de vraag naar bladkorven alleen maar groter, waardoor de bladkorven in de toekomst alleen maar
duurder zullen worden. De verwachting is dat er jaarlijks 10 bladkorven bij moeten komen.
3 Minder inzet voor ophalen afvaldumpingen bij OID’s
Almere kent relatief veel afvaldumpingen. Door actieve communicatie en handhaving wordt geprobeerd het aantal
dumpingen te verminderen. Daarentegen kent Almere een relatief hoog ‘serviceniveau’ ten aanzien van dumpingen,
deze worden vaak nog dezelfde dag opgeruimd. Dit vraagt veel inzet en kan ook juist dumpingen in de hand
werken. Door dit ‘serviceniveau’ te verlagen kan een besparing gerealiseerd worden. Dumpingen kunnen op twee
manieren ontstaan:
1) De OID zit vol of staat in storing
2) Het afval dat de inwoner in de OID wil stoppen is te groot en wordt er naast geplaatst.
Door het toepassen van vulgraadsystemen op de OID’s kan overgegaan worden op dynamisch inzamelen dat in
ieder geval de eerste reden tot dumpingen fors kan doen afnemen.
Kanttekening daarbij is dat als gevolg van de andere maatregelen (betalen voor restafval en ophalen grofvuil,
afsluiten van OID’s/perrons) het risico op dumpingen toeneemt. Met de extra inzet op communicatie en toezicht &
handhaving, zoals opgenomen in de businesscase en aanvullend op deze maatregel willen we dit risico beperken.
Een deel van het communicatiebudget kan ook worden gebruikt voor de huidige ontwikkelingen van
(inwoner)initiatieven op een veilige en schone leefomgeving.
Gevolg is wel dat zeker in het begin, deze werkwijze veel weerstand zal oproepen. Qua aanpak kunnen we lering
trekken uit de ervaringen van de gemeentes Rotterdam en Den Haag. Met het inzetten van deze maatregel wordt
het beleid zodanig aangepast dat de afhandeltermijn voor een dumping ….
4 Geen duurzaamheidsinvesteringen in elektrische voertuigen (wagenpark)
De komende jaren moet een groot deel van het huidige wagenpark vervangen worden. Ook is voor een deel
uitbreiding van het wagenpark noodzakelijk. In het kader van de duurzaamheidsagenda is voor vervanging
uitgegaan van elektrische laadbakken op de vrachtauto’s en elektrische voertuigen voor de serviceauto’s hetgeen
vraagt om een extra investering. Door dit niet te doen kan een besparing gerealiseerd worden.
De markt van volledig elektrische voertuigen is volop in ontwikkeling maar voorziet (nog) niet in de vraag naar de
voertuigen die nodig zijn voor de reiniging. Elektrische voertuigen zijn bovendien gemiddeld twee keer duurder dan
de voertuigen die schonere brandstof HVO 20 gebruiken en waarmee een CO2-reductie van 90% kan worden
behaald. De vervanging van de voertuigen vindt gefaseerd plaats. Dit geeft ons de mogelijkheid om ontwikkelingen
in de techniek op de voet te volgen. Eventueel kan tussentijds een andere keuze gemaakt worden zodra dat
technisch en financieel aantrekkelijker is. Hierdoor kan in de komende jaren nog meer ingezet worden op de
verduurzaming van het wagenpark.
5 Minder inzet op gedragsbeïnvloeding – geen afvalcoaches
Bij de invoering van het nieuw afvalinzamelsysteem willen we extra inzetten op activiteiten in de veronderstelling
dat het een positief effect heeft op het scheidingsgedrag van mensen (en daarmee verdienen deze activiteiten zich
terug). Een afvalcoach wordt ingezet om inwoners bewust te laten worden van hun invloed op het
scheidingsgedrag. Het niet inzetten van afvalcoaches betekent dat we minder regie hebben over de zuiverheid van
de grondstofstromen. Indien de grondstofstromen te erg vervuild zijn, zal dit betekenen dat deze als restafval
worden verrekend en de verwerkingskosten voor de gemeente Almere toenemen.
6 Vergoeding ophalen papier door derden
Vanuit het verleden ontvangen scholen, stichtingen, verenigen en kerkgenootschappen een bijdrage voor het
inzamelen van papier. Deze bijdrage is afweegbaar, omdat het beleid van de gemeente Almere is gewijzigd en de
genoemde instellingen geen papier meer inzamelen. De intentie was al om de afbouw van de vergoeding te doen in
overleg met de scholen en overige organisaties en de besparing door de gemeente in te zetten voor afvaleducatie
vanuit het Upcylclecentrum.
7 Geen papier (OPK) aan huis meer inzamelen
In het huidige beleid halen we 1x per 4 weken het papier op bij de laagbouw, naast dat inwoners van Almere hun
papier naar het recycleperron kunnen brengen of in de OID papier kunnen doen. Het niet meer ophalen van papier
aan huis (minicontainers), betekent dat inwoners hun papier op de ander genoemde methoden moeten aanbieden.
Kanttekening is dat op dit moment nog onzeker is hoe het scheidings- en aanbiedingsgedrag van de inwoners zich
onder diftar exact zal ontwikkelen. De kans is aanwezig dat papier terecht zal komen in andere fracties en zal zorgen
voor vervuiling.
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Terugbetalen inzet algemene middelen
Om het tarief met ingang van 2021 terug te brengen naar het niveau 2019 (€ 360,-) zijn algemene middelen ingezet,
zie voorgaande paragrafen. Dit legt een beslag op het perspectief. Het is mogelijk om de inzet van algemene
middelen te verlagen, en vanaf 2024 weer terug te betalen uit de heffing.
Door het inzetten van maatregelen daalt de benodigde inzet uit algemene middelen in de jaren 2020 tot en met
2024. De maatregelen zijn in onderstaande tabel inzichtelijk gemaakt.
Effect op tarief
Tijdelijke (project-)kosten ten laste van algemene middelen

Type 2020 2021 2022 2023

2024

22

21

22

14

1

0

12

6

1

0

22

33

28

15

1

1 Alle milieustraten twee dagdelen extra per week sluiten

0

-2

-2

0

0

2 Areaalgeld (Concern + andere afdelingen 22%)

0

-2

-3

-1

0

-6

-10

8

-9

Aanvullend gedekt uit algemene middelen om terug te gaan naar tarief 2019
Subtotaal gedekt uit algemene middelen

3 Besparingen uit betere afvalscheiding (en/of andere efficiency)
Totaal inzet uit algemene middelen

22

29

23

In de jaren tot en met 2024 wordt dan in totaal nog € 79 ingezet uit algemene middelen. Vanaf 2024 ontstaat er een
voordeel van € 9 (en vanaf 2025 een voordeel van structureel € 10) dat ingezet kan worden om het bedrag dat in
voorafgaande jaren is ‘voorgefinancierd’ uit de algemene middelen weer te compenseren. Na circa 8 jaar (2032) is
het bedrag dan volledig gecompenseerd.
1 Openingstijden recycleperrons nog verder aanpassen
In aanvulling op de eerdere besparingsmaatregelen voor het aanpassen van de openingstijden van de perrons (alle
perrons 2 dagdelen per week sluiten) zijn wij er voor deze 2 maatregelen van uitgegaan dat we alle perrons nog 2
extra dagdelen per week sluiten. Ook dit wordt zo ingeroosterd dat er te allen tijde ten minste 1 perron in de stad
open is (m.u.v. zondag). Hiertegenover staat dat in het algemeen aan te bevelen is om juist het goede gedrag van
wegbrengen te belonen. Daarom zetten wij deze maatregeltijdelijk in (t/m 2022), omdat vanaf dat moment
verwacht wordt dat andere besparingen optreden (zie maatregel 3).
2 Areaalgeld (overhead en andere indirecte kosten 22%)
Door de groei van de stad neemt het aantal heffingsobjecten toe, waardoor de totale inkomsten van de
afvalstoffenheffing toenemen. Een deel van deze kosten dient ter dekking van de indirecte kosten (kwijtschelding,
btw, overhead, etc). Voor een deel stijgen deze kosten evenredig mee als de stad groei, voor een ander deel
(bijvoorbeeld overhead) kan echter besloten dat deze niet evenredig mag stijgen. In feite is dat dan een
bezuinigingstaakstelling, meer werk zal met dezelfde mensen gedaan moeten worden. Ook deze maatregel zetten
we in principe tijdelijk in, omdat vanaf dat moment verwacht wordt dat andere besparingen optreden (zie maatregel
3).
3 Besparingen uit betere afvalscheiding (en/of andere efficiency)
Er is een businesscase opgesteld van het nieuw afvalinzamelsysteem. De businesscase is financieel behoudend
opgesteld. Zo is bijvoorbeeld gerekend dat het restafval met 160 kg naar 130 kg per inwoner zal afnemen. De
meeste gemeenten zitten echter rond de 100kg. Tegelijkertijd hanteert er nog geen vergelijkbare gemeente als
Almere Diftar. Om deze reden is er financieel behoudend gerekend. De verwachting is dat de besparing hoger zal
uitvallen. Indien het restafval wel verder zal dalen naar 100kg, dan levert dit een besparing op van circa 10 euro op
het tarief. De besparingen uit betere afvalscheiding en/of ander behaalde efficiency kunnen worden ingezet om de
besparingsmaatregelen in het kader van terugbetalen algemene middelen terug te draaien. Indien de besparing niet
wordt gerealiseerd, dan blijven de ingezette maatregelen van kracht.

Aanvullende maatregelen in verband coalitieakkoorden 2020 en 2018
In het coalitieakkoord 2020 is de ambitie verwoord om het tarief te laten afnemen tot en met het niveau van 2018.
Rekeninghoudend met de indexatie houdt dit een tarief in van € 355,- Dit is aanvullende daling van
€ 5,-. In het coalitieakkoord van 2018 was de ambitie verwoord de afvalstoffenheffing te verlagen met 6,6%. Dit
hield destijds een verlaging in van € 22,- ten opzichte van het tarief van 2018.
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In onderstaand overzicht zijn de voorgestelde maatregelen inzichtelijk gemaakt om het tarief afvalstoffenheffing
verder te verlagen in lijn met ambities uit de coalitieakkoorden van 2020 óf 2018.
Bedragen x € 1 euro in tarief afvalstoffenheffing
Effect op tarief

2021

2022

2023

2024

1 Geen maatregelen voor gedragsbeïnvloeding (TAS)

-2

-2

-2

-2

2 Milieustraat buiten gebruik

-2

-2

-2

-2

3 BIO naar 1x per 4 weken ophalen

0

0

-3

-3

4 PMD naar 1x per 4 weken ophalen

0

0

-3

-3

5 Stoppen met dumpingen ophalen

-9

-7

-4

-4

6 Huidige communicatie voortzetten

-1

-1

-1

-1

7 Huidige handhaving op dumpingen voortzetten

-3

-3

-3

-3

8 Educatieve programma upcyclecentrum

-2

-2

-2

-2

9 Project en Campagnegeld

-2

-2

-2

-2

-21

-19

-22

-22

-1

-3

0

0

-22

-22

-22

-22

subtotaal
Nog benodigde maatregelen
Totaal maatregelen ihkv coalitieakkoorden 2020 óf 2018

Type

2020

Toelichting maatregelen
1 Geen maatregelen voor gedragsbeïnvloeding (TAS)
Bij de invoering van het nieuw afvalinzamelsysteem willen we extra inzetten op activiteiten in de veronderstelling
dat het een positief effect heeft op het scheidingsgedrag van mensen (en daarmee verdienen deze activiteiten zich
terug). Er wordt gekozen om geen activiteiten uit te voeren. Een afvalcoach wordt ingezet om inwoners bewust te
laten worden van hun invloed op het scheidingsgedrag. Het niet inzetten van afvalcoaches zorgt dat we minder
regie hebben over de zuiverheid van de grondstofstromen. Indien de grondstofstromen te erg vervuild zijn, zal dit
betekenen dat deze als restafval worden verrekend en de verwerkingskosten voor de gemeente Almere toenemen.
Toezicht en handhaving draagt bij aan dat bewoners bewust hun afval op de juiste manier scheiden. Wanneer
namelijk bij controle blijkt dat afval niet op de juiste manier wordt aangeboden, volgt een boete. Bij geen controle is
de kans aanwezig dat er meer dumpingen in de stad komen. Middels communicatie wordt actief het
scheidingsgedrag beïnvloed zodat de inwoners van Almere hun afval op de juiste manier aanbieden. Het niet juist
aanbieden heeft effect op de ontwikkeling van de zuiverheid van de grondstofstromen. Indien de grondstofstromen
te erg vervuild zijn, zal dit betekenen dat deze als restafval worden verrekend en de verwerkingskosten voor de
gemeente Almere toenemen.
2 Milieustraat buiten gebruik
Door één perron te sluiten (Almere Buiten) kan een besparing op personele kosten worden bereikt en vallen de
kapitaallasten van het perron buiten de afvalstoffenheffing. Vervolgens moeten de kapitaallasten op een andere
wijze worden gedekt (knelpunt voor algemene middelen).
Rekening houdend met de maximale norm van 80.000 inwoners per perron betekent dit dat Almere er voor kiest om
per 100.000 inwoners een recycleperron te hebben. Hiermee wordt in ieder geval tot 2025 niet vooruitgelopen op de
verdere groei van de stad. De gemiddeld 350.000 bezoeken van het recycleperron Almere Buiten moeten uitwijken
naar de perrons in Poort en Haven, waar de drukte (en daarmee mogelijk wachttijd) zal toenemen. Hierbij dient er
rekening te worden gehouden dat niet alleen de publieksfunctie, maar ook alle overige activiteiten op locatie niet
uitgevoerd worden. Dit heeft per perron gevolgen voor de bedrijfsvoering. De activiteiten worden dan op een ander
perron of op een andere locatie uitgevoerd. Hierdoor kunnen op de andere locaties bijkomende kosten ontstaan.
Ook zullen de bestaande kapitaallasten van het perron (€ 187.000) op andere wijze gedekt moeten worden.
Daarnaast zal op basis van de geplande en voorgenomen groei van de stad binnen afzienbare tijd alsnog weer een
derde perron geopend moeten worden, waardoor er slechts sprake van een tijdelijk voordeel lijkt te zijn (voor zover
dat er al is).
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3 BIO/GFT naar 1x per 4 weken ophalen1
De inzamelfrequentie van containers, i.c. hoe vaak de bak geleegd wordt, is een belangrijk element in de mate
waarin inwoners het serviceniveau beleven. Een hoge inzamelfrequentie wordt doorgaans gezien als een hoge
service (minder kans dat de bak vol is etc), maar leidt ook tot hogere inzamelkosten.
Daarentegen kan een lage inzamelfrequentie, in combinatie met diftar, juist betere scheiding stimuleren of er toe
leiden dat meer mensen de bak aan de weg zetten, omdat ze niet het risico willen lopen dat deze vóór de volgende
ronde vol is. In de businesscase blijft de inzamelfrequentie gelijk aan de huidige situatie.
Het verlagen van de inzamelfrequentie heeft als gevolg dat de verwachting is dat het aanbiedpercentage hoger zal
liggen. Kanttekening is dat op dit moment nog onzeker is hoe het scheidings- en aanbiedingsgedrag van de
inwoners zich onder diftar exact zal ontwikkelen. De kans is aanwezig dat bioafval terecht zal komen in andere
fracties en zal zorgen voor vervuiling. Men moet zich daarnaast bewust zijn dat bij het verlagen van deze frequentie
bij personen die dit goed doen overlast kan ontstaan van stank en ongedierte in de warmere maanden.
4 PMD naar 1x per 4 weken ophalen
De inzamelfrequentie van containers, i.c. hoe vaak de bak geleegd wordt, is een belangrijk element in de mate
waarin inwoners het serviceniveau beleven. Een hoge inzamelfrequentie wordt doorgaans gezien als een hoge
service (minder kans dat de bak vol is etc), maar leidt ook tot hogere inzamelkosten.
Daarentegen kan een lage inzamelfrequentie, in combinatie met diftar, juist betere scheiding stimuleren of er toe
leiden dat meer mensen de bak aan de weg zetten, omdat ze niet het risico willen lopen dat deze vóór de volgende
ronde vol is. In de businesscase blijft de inzamelfrequentie gelijk aan de huidige situatie.
Het verlagen van de inzamelfrequentie heeft als gevolg dat de verwachting is dat het aanbiedpercentage hoger zal
liggen. Kanttekening is dat op dit moment nog onzeker is hoe het scheidings- en aanbiedingsgedrag van de
inwoners zich onder diftar exact zal ontwikkelen. De kans is aanwezig dat PMD terecht zal komen in andere fracties
en zal zorgen voor vervuiling. Bewoners houden wel de mogelijkheid om eventueel overtollig PMD dat niet meer in
de eigen bak past bij de milieuperrons aan te bieden.
5 Stoppen met dumpingen ophalen
Almere kent relatief veel afvaldumpingen. Door actieve communicatie en handhaving wordt geprobeerd het aantal
dumpingen te verminderen. Daarentegen kent Almere een relatief hoog ‘serviceniveau’ ten aanzien van dumpingen,
deze worden vaak nog dezelfde dag opgeruimd. Dit vraagt veel inzet en kan ook juist dumping in de hand werken.
Door in zijn geheel te stoppen kan een extra besparing worden gerealiseerd bovenop de reeds voorgestelde
maatregel om afvaldumpingen minder vaak op te halen. Hierdoor zullen dumpingen op straat blijven liggen en naar
gelang de aard van de dumping ook kunnen zorgen voor ander overlast zoals openbare orde en veiligheid en
zwerfvuil.
6 Huidige Communicatie, geen extra inzet
Het huidige communicatiebudget wordt gebruikt om bewoners te informeren over de dienstverlening en het
afvalscheidingsgedrag te beïnvloeden zodat de inwoners van Almere hun afval op de juiste manier aanbieden. Het
niet juist aanbieden heeft effect op de ontwikkeling van de grondstofstromen.
7 Huidige handhaving op dumpingen, geen extra inzet
Op dit moment draagt toezicht en handhaving bij aan dat bewoners bewust hun afval op de juiste manier scheiden.
Wanneer namelijk bij controle blijkt dat afval niet op de juiste manier wordt aangeboden, volgt een boete. Bij geen
controle is de kans aanwezig dat er meer dumpingen in de stad komen.
8 Educatieve programma upcyclecentrum
Op het upcyclecentrum worden rondleidingen gegeven, educatieve programma’s verzorgd, workshops gehouden.
Met het upcyclecentrum werken de gemeente Almere, de provincie Flevoland en het Rijk samen aan het versterken
van Almere als groene en gezonde stad. Het centrum draagt bij aan de ambitie van gemeente Almere om een
afvalloze en energieneutrale stad te zijn. Een deel van deze kosten valt nu binnen de afvalstoffenheffing, waarbij de
afweging gemaakt kan worden om dit op een andere manier te dekken.
9 Project en Campagnegeld schrappen
Vanuit het Project en Campagnegeld worden initiatieven gestart waarmee innovatie en bewustwording op het
gebied van afval tot stand komen. Bij afwezigheid van deze middelen lopen we het risico om innovatieve ideeën bij
voorbaat niet vorm te kunnen geven. Denk hierbij aan GFT campagne waarin wordt uitgelegd hoe men het beste
kan scheiden.
Rest naar 1 per 4 weken ophalen geen financieel effect omdat het aanbiedpercentage aanzienlijk omhoog gaat tegelijkertijd met een
verlaging van de inzamelfrequentie.
1
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Bijlage: Opbouw afvalstoffenheffing vanuit perspectief
doelmatigheidsonderzoek 2017
In 2017 heeft bureau JMA een doelmatigheidsonderzoek verricht voor de afvalstoffenheffing. De conclusie van JMA
luidde als volgt: “Gemeente Almere is niet doelmatig in vergelijking met andere gemeenten wat betreft de kosten
van het afvalbeheer. Dit valt te verklaren door de hoogte van de indirecte kosten. De hoge indirecte kosten zijn
terug te voeren op de wijze van doorbelasting van de kosten van het apparaat. Deze zijn veel hoger dan de
bovengrens bij andere gemeenten.”
Ons college was hier niet geheel mee eens. De reactie van het college was als volgt:
“Het college herkent dit beeld. Wij zijn tevreden over de doelmatige uitvoering van onze kerntaak. Wij denken dat
onze inwoners het geboden serviceniveau op prijs stellen. Dat geldt voor de in het rapport genoemde drie
milieustraten, maar bijvoorbeeld ook voor onze bladkorven. Het is een politieke afweging om dit serviceniveau al
dan niet aan te passen.
De commissie oordeelt dat de indirecte kosten die worden toegerekend aan de afvalstoffenheffing hoog zijn. Het is
goed om daarbij een onderscheid te maken tussen de doelmatigheidsvraag ten aanzien van de kosten en de vraag
of onze afvalstoffenheffing hoog is. In het rapport lijken deze soms door elkaar heen te lopen. Ten eerste blijkt uit de
rapportage dat de indirecte kosten € 113 per aansluiting bedragen. Die kosten worden veroorzaakt door
verschillende componenten. Een deel gaat over de inrichting van de organisatie (beleidsteam, directie en toezicht,
administratie en planning), een deel gaat over beleidskeuzes (campagne “Stad zonder afval”, aanpak
afvaldumpingen), een deel gaat over kosten voor eerdere keuzes (OAT, toerekening kosten schoon/zwerfafval) of
kosten voor zaken die min of meer onvermijdelijk zijn (handhaving, dumpingen). Deze kosten liggen deels binnen de
invloedsfeer van stadsreiniging. Ten tweede wordt de hoogte van de heffing beïnvloed door een toerekening van
extracomptabele kosten (kwijtschelding, compensabele BTW, concern brede overhead en bijdrage voorziening
dubieuze debiteuren). Deze onderdelen van de afvalstoffenheffing staan los van de doelmatigheidsvraag. De
conclusie dat de indirecte kosten voornamelijk “apparaatskosten” betreffen deelt het college derhalve niet.”
De definitie van ‘indirecte kosten’ was in het doelmatigheidsonderzoek dus wezenlijk anders dan de definitie van
‘indirecte kosten’ zoals wij die in onze planning & control producten hanteren. In lijn met het
doelmatigheidsonderzoek en de collegereactie hebben we een aanscherping aangebracht in de opzet van de
afvalstoffenheffing. Deze is als volgt:




Primaire kosten en opbrengsten die direct samenhangen met de afvalinzameling;
Beleidsmatige keuzes in het verleden;
Inherente toerekeningen die samenhangen met afvalinzameling.

Primaire kosten en opbrengsten die direct samenhangen met de afvalinzameling
De primaire kosten en opbrengsten bestaan uit de kosten voor directe inzameling en de kosten en opbrengsten voor
de verwerking van grondstoffen.
Activiteit/post
Apparaatskosten Afvalinzameling en Materieelbeheer
Materieel (wagenpark en afvalinzamelvoorzieningen)
Milieustraat activiteiten
Inzameling
Verwerkingskosten grondstoffen
Verwerkingsbaten grondstoffen
Verwerking
BTW over Inzameling en verwerking
BTW over Inzameling en verwerking
Totaal primair

Aandeel in tarief
65
44
17
126
127
-42
85
41
41
252

NB: milieustraat activiteiten betreft de kosten waarvan is ingeschat dat deze sowieso nodig zullen zijn voor de
inzameling.
Beleidsmatige keuzes in het verleden
Hieronder is een overzicht opgenomen van beleidsmatige keuzes in het verleden dat een effect hebben gehad op
het tarief.

Afvalstoffenheffing

pag.12

Activiteit/post
Toegerekende kosten schoon / witte tornado's
Project en campagnemiddelen
Dumpingen
Milieustraten
Subtotoaal
OAT in tarief
OAT tlv tarief
Kwijtschelding
Kwijtschelding ten laste van algemene middelen
Overhead in tarief
Beleidsmatige afwegingen

Aandeel in tarief
11
6
3
2
22
18
18
22
-13
9
49

NB: Milieustraten zijn grotendeels primaire kosten die samenhangen met de afvalinzameling. Het is echter wel een
afweging in welke mate deze beschikbaar zijn. Indien alle 3 de perrons 5 dagen open zijn in plaats van 6, dan leidt tot
een besparing van 2 euro. Om deze reden is 2 euro als beleidsmatige afweging gerubriceerd. Uiteraard betreft het
hier inschatting en kan er andere keuzes worden gemaakt.
Inherente toerekeningen die samenhangen met afvalinzameling
Hieronder is inzichtelijk gemaakt welke kosten worden gemaakt die wel samenhangen maar geen directe
afvalinzamelactiviteiten betreffen.
Activiteit/post
Toezicht, incasseringen, beleid
Huisvesting
Subtotaal
Overhead overig
Overhead Stadsreiniging
Overhead in tarief
Inherent

Aandeel in tarief
29
9
38
41
17
58
96

De bovenstaande opzet biedt de mogelijkheid om keuzes te maken. Zoals in het begin van deze notitie al wordt
aangegeven, de mogelijkheid is altijd dat de gemeenteraad een afweging maakt om algemene middelen in te
zetten, indien de raad vindt dat de afvalstoffenheffing te hoog acht.
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