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Zaaknummer: 2014/87361 
Referentie:      2014/87369 

Raadsvergadering d.d. 17 maart 2015  agendapunt  12        
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 3 maart 2015 
 
Portefeuillehouder:   dhr. Th.J. Wijbenga 
Behandelend ambtenaar: dhr.. W. Rademaker 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 971 
E-mail adres:                w.rademaker@tynaarlo.nl 
Bijlagen:     
- Raadsbesluit + verordening tot eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de   
  verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2015 (bijgevoegd) 
- Diverse bijlagen (ter inzage) 
 
Onderwerp 
Tariefverlaging afvalstoffenheffing 2015, drankenkartons gescheiden inzamelen en wijziging verordening 
 
Gevraagd besluit 
 
Met ingang van 1 april 2015: 

I. A. Het tarief voor gft-afval verlagen met € 0,05 per kilogram en daarvoor de tarieventabel, behorende bij 
de verordening afvalstoffenheffing wijzigen waardoor de belasting voor groente-, fruit- en tuinafval, 
welke periodiek in een container wordt ingezameld, € 0,09 per kilogram bedraagt en  
B. de gescheiden inzameling van drankenkartons invoeren. 

II. De verordening tot eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en 
invordering van afvalstoffenheffing 2015 vaststellen. 

 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Dat inwoners hun afval zo veel mogelijk gescheiden aanbieden. Concreet betekent dit dat inwoners hun gft 
afval in de groene container aanbieden en drankenkartons in de zak waarin ook het plastic wordt aangeboden.  
 
In 2014 werd in de gemeente Tynaarlo 65 % van het huishoudelijk afval gescheiden ingezameld. Voor 2020 
wordt gestreefd naar een scheidingspercentage van 75 %. Dit houdt in dat inwoners gemiddeld nog maar 100 
kg restafval gaan aanbieden. Om dit te kunnen realiseren moeten nog stappen worden gemaakt.   
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Het is financieel mogelijk om het tarief voor gft-afval te verlagen met € 0,05. Deze lijn sluit aan bij ons 
collegemanifest waarbij meer prijsdifferentiatie tussen groen en grijs wordt nagestreefd. 
 
Vanaf 1 januari 2015 wordt door het verpakkende bedrijfsleven een vergoeding beschikbaar gesteld voor de 
gescheiden inzameling van drankenkartons. Met ingang van dezelfde datum treedt een contract in werking 
tussen de gemeente Tynaarlo en Sita voor de afvoer van de gescheiden ingezamelde drankenkartons en 
sortering in diverse grondstoffen.   
 
Wat ging er aan vooraf 
Met deze maatregelen wordt tegemoet gekomen aan het meest gekozen idee van inwoners in het kader van 
‘Deel- je- afvalidee’ 2012 om afval goedkoper te maken. Tevens is het in lijn met uw beleidsnotitie van 2012 
“Van  afvalbeleid naar grondstoffenbeleid”. De strekking hiervan is dat de gemeente er voor moet zorgen dat 
inwoners hun afval zoveel mogelijk gescheiden aanbieden en dat er minder restafval overblijft.    
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Hoe informeren we de inwoners? 
Na besluitvorming in uw raad informeren wij de inwoners via de gemeentepagina.  
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Met ingang van 1 april 2015. Het is mogelijk om de afvalstoffenheffing met ingang van een nieuw kwartaal te 
wijzigen. Hiervoor is het noodzakelijk de tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en 
invordering van afvalstoffenheffing 2015 te wijzigen (raadsbesluit 12.II).   
 
Met de inzamelaar zijn inmiddels afspraken gemaakt over de gewijzigde inzameling.  
Daarnaast is het afvalverwerkingsbedrijf Attero in Wijster vanaf 1 april 2015 ook in staat om drankenkartons na 
te scheiden vanuit het restafval. Deze vorm van nascheiding is een goede aanvulling op bronscheiding. Op 
deze wijze wordt nog eens een extra hoeveelheid gesorteerd en afgezet in de markt.  
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
Financiële gevolgen gescheiden inzamelen van drankenkartons 
Het inzamelen van drankenkartons levert per saldo een voordeel op van €3.675 in 2015 en € 4.900 voor 2016 
en verder.  Dit voordeel moet in verband met kostendekkendheid worden toegevoegd aan de voorziening 
reiniging. Dit voordeel is het saldo van een aantal plussen en minnen. In onderstaande tabel is dit 
uiteengerafeld: 
Omschrijving 2015 2016 en verder 
Extra handling kosten i.v.m. inzamelen drankenkartons 18.750 nadelig 25.000 nadelig 
Minder variabele afvalstoffenheffing (afname 
drankenkartons) 

17.250 nadelig 23.000 nadelig 

Verwerken minder restafval 9.825 voordelig 13.100 voordelig 
Vergoeding verpakkende bedrijfsleven  29.850 voordelig 39.800 voordelig 
Saldo 3.675 voordelig 4.900 voordelig 
Overschot te storten in voorziening reiniging 3.675 4.900 
 
Financiële  gevolgen van voorgestelde verlaging tarief gft 
Het verlagen van het tarief voor gft met € 0,05 per kilogram per 1 april 2015 heeft een nadelig effect van € 
72.300 in 2015 en  € 96.400 vanaf 2016. Het nadeel in 2015 kan eenmalig worden gedekt uit de voorziening 
reiniging die bij de jaarrekening 2013 ruim € 1 miljoen groot was en op dit moment naar schatting nog steeds 
rond dat bedrag zit. Het nadeel vanaf 2016 en verder kan worden opgevangen door de lagere kosten voor 
afvalverwerking per 1 juli 2016. Vanaf dan geldt het nieuwe contract met de afvalverwerker wat op jaarbasis een 
voordeel oplevert van structureel € 300.000. In onderstaande tabel is de opbouw van het tekort te zien: 
Omschrijving 2015 2016 en verder 
Minder inkomsten variabele afvalstoffenheffing 86.250 nadelig 115.000 nadelig 
Meer aanbod gft en dus hogere verwerkingskosten gft 5.700 nadelig 7.600 nadelig 
Minder aanbod restafval 19.650 voordelig 26.200 voordelig 
Saldo 72.300 nadelig 96.400 nadelig 
Tekort dekken uit voorziening reiniging 72.300 - 
Tekort dekken uit lagere kosten verwerken restafval per 1 juli 
2016 

- 96.400 

 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
Drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
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