
 
 

 
 Zaaknummer: 105422 
  
Raadsvergadering d.d. 26 september 2017 agendapunt 12 
 
Aan: 
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 4 juli 2017 
 
Portefeuillehouder: J.H. Lammers 
Behandelend ambtenaar: Jeroen Soppe 
Doorkiesnummer: 958 
E-mail adres: J.Soppe@tynaarlo.nl 
Bijlage(n): 1. Raadbesluit (bijgevoegd)  

2. Memo kaders afvalbeleid  2017 – 2020 
3. Presentatie Van Afval Naar Grondstof 
4. Kadernotitie huishoudelijk afval  2017 - 2022 

 
 
Onderwerp 
Van Afval naar Grondstof, Kaders afval 2017 - 2020 
 
Gevraagd besluit 
1. Vaststellen van de Kadernotitie Huishoudelijk Afval 2017 – 2020; 
2. Instemmen met: 

a. een derde container voor Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD); 
b. een nultarief voor Groente, Fruit en Tuin afval (GFT); 
c. een kg/frequentie-tarifering conform scenario 3 van de Kadernotitie Huishoudelijk Afval; 
d. één aanslag per jaar; 
e. inzameling oud papier door kerken, scholen en verenigingen; 
f. geen bedrijfsafval inzamelen op de milieustraat; 
g. medicijnafval inzameling via de apothekers mogelijk maken: 
h. het verstrekken van een krediet met economisch nut van € 560.000 (incl. BTW) voor de 

aanschaf van de PMD-containers en de kapitaallasten van ca € 46.000 vanaf 2019  
dekken uit de afvalstoffenheffing; 

i. In 2018 incidenteel een bedrag van € 30.000 (incl. BTW) ter beschikking stellen voor 
de benodigde aanpassingen van de milieustraat i.v.m. het 0-tarief voor GFT-afval en 
dekken uit de voorziening reiniging. 

3. Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging. 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
 
De laatste evaluatie en korte beleidsnotitie stamt uit 2011. Hieruit zijn een aantal stappen gezet 
naar het huidige afvalbeheer, echter de afvalwereld is dermate aan verandering onderhevig dat het 
tijd wordt om te kijken hoe we op de langere termijn verder willen met onze afvalinzameling en 
verwerking. Dit ook omdat er landelijke afspraken zijn om te komen tot afvalvermindering en 
gesloten systemen (circulaire economie). Dit stelt de Gemeente Tynaarlo voor een dermate 
uitdaging dat het nodig is om te kijken hoe we verder willen met onze afvalinzameling. 
 
Doel Kadernotitie Huishoudelijk Afval 
 
Doel van de Kadernotitie is om voor de gemeente  Tynaarlo de aanpak op te stellen om in 2020 de 
hoeveelheid restafval te verminderen naar gemiddeld 100 kg per inwoner en het percentage van 



 
 
 

het gescheiden ingezameld huishoudelijk afval te verhogen naar 75%. Op dit moment is dit nog 140 
kg per inwoner en is het scheidingspercentage 64%. 
 
 
Huidige situatie afvalinzameling  
 
De gemeente Tynaarlo hanteert sinds 2000 bij de afvalstoffenheffing het diftar-systeem, “De 
vervuiler betaald”. Dit staat voor gedifferentieerd tarief, wat betekent dat inwoners naast een 
vastrecht ook per kilo aangeleverd afval betalen. Inwoners ontvangen vier keer per jaar een 
kwartaalnota van de gemeente. Hierop worden het vastrecht en het aantal aangeleverde kilo's van 
de minicontainers en milieustraat uit dat kwartaal in rekening gebracht.  
 
Percentage scheiden huishoudelijk afval 
 
Tynaarlo doet mee aan de landelijke en Drentse benchmark over het scheiden van huishoudelijk 
afval. In 2016 werd in de gemeente Tynaarlo 64% van het huishoudelijk afval gescheiden 
ingezameld. Er wordt nog 140 kg per inwoner ingezameld. Voor 2020 wordt gestreefd naar een 
scheidingspercentage van 75% en dat inwoners gemiddeld 100 kg restafval gaan aanbieden. Om 
dit te kunnen realiseren moeten nog stappen worden gemaakt, die in het Beheerplan Afval 
onderzocht en benoemd moeten worden.  
 
Paraplu voor de Kadernotitie Huishoudelijk Afval 
 
De gemeente Tynaarlo heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. De Duurzaamheidsvisie 
2015-2025, ‘Dorp van de Toekomst!’, omschrift de visie en doelstellingen van Tynaarlo op gebied 
van duurzaamheid. Deze visie is de paraplu voor het op te stellen van de Kadernotitie Huishoudelijk 
Afval.   
 
De gemeente wil met de duurzaamheidsambitie zichtbaar (blijven) maken dat nú investeren in 
regionaal energiebeleid en duurzaam leven op langere termijn maatschappelijke en economische 
meerwaarde biedt. De kernboodschap is: er is maar één wereld! Laten we daar zorgvuldig mee 
omgaan. De Duurzaamheidsvisie vormt de leidraad voor de regie op projecten die vallen binnen de 
visie duurzaamheid. Samen met inwoners, bedrijven en instellingen willen we aan de slag. Onze 
Droom: ’18 krachtige en zelfvoorzienende dorpen in Tynaarlo in 2030!’.  
 
De gemeente zet in op vier overkoepelende thema’s: 

1. Tynaarlo tintelt van energie 
2. Toekomstbestendig wonen (en ondernemen) 
3. Mobiliteit en bereikbaarheid 
4. Afval is grondstof 

 
De uit te werken Kadernotitie Huishoudelijk Afval moet invulling geven aan het vierde thema, ‘Afval 
is grondstof’: 



 
 
 

Afval is grondstof (kringlopen sluiten) 
De circulaire economie is een systeem dat bedoeld is om de herbruikbaarheid van producten en 
grondstoffen te maximaliseren. In plaats van het huidige lineaire systeem, 
waarin van grondstoffen producten worden gemaakt die uiteindelijk vernietigd of weggegooid 
worden, streeft een circulair model naar een kringloop waarin grondstoffen en producten 
hergebruikt worden. 
We versterken met ondernemers samen de lokale economie en bedrijvigheid. Met hergebruik in 
kringloopwinkels, repair cafés, ruilkringen blijven producten lokaal beschikbaar. Daarnaast 
stimuleren we lokale voedselproductie en steekeigen producten in moestuinen, buurttuinen, etc. 
 
(Uit: Dorp van de Toekomst!, Duurzaamheidsvisie 2015-2025 Tynaarlo) 

  
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
 
Doelstelling is om alle maatregelen per 1 januari 2019 te laten in gaan. De keuze voor deze datum is ingegeven 
door het feit dat er dan een inzamelcontract om huishoudelijk afval in te zamelen moet zijn en dat er dan ook 
voldoende tijd is om de inwoners te informeren en een derde container uit te zetten. 
 
Wat ging er aan vooraf 
 
In de afgelopen jaren is het huidige afvalbeleid geëvalueerd en in september 2016 zijn de kaders 
voor het Afvalbeleid vastgesteld, deze Kadernotitie Huishoudelijk Afval is hiervan een afgeleide. 
 
Hoe informeren we de inwoners? 
 
Voor de communicatie over de wijzigingen in het afvalbeleid wordt een communicatieplan opgesteld. In dit plan 
worden de bewoners uitgebreid geïnformeerd over de veranderingen rondom de inzameling en de uitrol van de 
derde container voor PMD. 
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
 
Op 1 januari 2019 loopt het huidige inzamel contract voor het inzamelen van het restafval en het GFT afval af. 
Dit betekent dat rond juli 2018 de nieuwe aanbesteding van het inzamelcontract afgerond moet zijn.  
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
 
De lasten die onze gemeente heeft voor het inzamelen en afvoeren van huishoudelijk afval 
(inclusief compensabele BTW en overhead), dekken we voor 100% uit de afvalstoffenheffing. Dit 
uitgangspunt is door de raad vastgesteld. De nu voorgestelde keuzes brengen vanaf 2019 extra 
lasten met zich mee. Die extra lasten zullen leiden tot een verhoging van de afvalstoffenheffing.  
 
In de kadernotitie huishoudelijk afval 2017-2020 is te zien dat scenario 3 naar verwachting leidt tot 
€ 10,68 (excl. compensabele BTW, die komt er nog bij) aan extra lasten per huishouden/jaar. 
Vanwege de 100% kostendekkendheid zal dat naar verwachting ook het effect op de 
afvalstoffenheffing zijn voor het gemiddelde huishouden. We kunnen nu nog geen tarieven voor 
2019 afgeven aangezien die van meer variabelen afhankelijk zijn waaronder het effect van de 
aanbesteding van de  inzameling van huishoudelijk afval. 
 
Om scenario 3 mogelijk te maken zullen we een tweetal investeringen moeten doen. Een krediet 
met economisch nut van € 560.000 is noodzakelijk voor de aanschaf van plastic containers. Met 
een afschrijftermijn van 15 jaar en een rente van 1,5% geeft dat vanaf 2019 kapitaallasten van ca € 
46.000. Deze kapitaallasten kunnen we dekken uit de afvalstoffenheffing. Daarnaast is een 
herinrichting  van het terrein (gemeentewerf)  nodig  i.v.m. het 0-tarief voor GFT-tarief. Dat brengt in 
2018 kosten van ca € 30.000 met zich mee. Aangezien deze investering niet levensduur 



 
 
 

verlengend is, geen significante kwaliteitsverbetering met zich meebrengt en het ook geen 
aanpassingen betreft om te voldoen aan wet- en regelgeving mogen we hierover niet afschrijven.  
We stellen derhalve voor eenmalig dit bedrag in de begroting van 2018 ter beschikking te stellen en 
te dekken uit de voorziening reiniging. Deze voorziening bedraagt ruim € 1,3 mln.  op 31-12-2016. 
 
Eén aanslag afvalstoffenheffing per jaar betekent dat we een bedrag van € 750.000 later ontvangen 
dan nu het geval is. Begrotingstechnisch maakt dat geen verschil. De inkomsten moeten we 
verantwoorden in het jaar waar ze betrekking op hebben. Het heeft wel een effect op onze 
liquiditeitspositie.  
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
Drs. M.J.F.J. Thijsen, Burgemeester 

 
 

Mr. J. Th. Van Nieukerken, Gemeentesecretaris 
 
 



 
 
 

Raadsbesluit nr. 12 
 
Betreft:  
 
Raadsvoorstel Van Afval naar Grondstof, Kaders afval 2017 - 2020 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
Gelezen, het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d., 25 juli 2017. 
 
Overweging; Gelezen het collegevoorstel van 25 juli 2017   
 
 
B E S L U I T: 
 
1. De Kadernotitie Huishoudelijk Afval 2017 – 2020 vaststellen; 
2. Instemmen met: 

a. een derde container voor Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD); 
b. een nultarief voor Groente, Fruit en Tuin afval (GFT); 
c. een kg/frequentie-tarifering conform scenario 3 van de Kadernotitie Huishoudelijk Afval; 
d. één aanslag per jaar; 
e. inzameling oud papier door kerken, scholen en verenigingen; 
f. geen bedrijfsafval inzamelen op de milieustraat; 
g. medicijnafval inzameling via de apothekers mogelijk maken: 
h. het verstrekken van een krediet met economisch nut van € 560.000 (incl. BTW) voor de aanschaf 

van de PMD-containers en de kapitaallasten van ca € 46.000 vanaf 2019 dekken uit de 
afvalstoffenheffing; 

i. In 2018 incidenteel een bedrag van € 30.000 (incl. BTW) ter beschikking stellen voor de benodigde 
aanpassingen van de milieustraat i.v.m. het 0-tarief voor GFT-afval en dekken uit de voorziening 
reiniging. 

3. Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging. 
 
 
 

  Vries, 12 september 2017 
 
 

De raad voornoemd, 
 
 
 

 

drs. M.J.F.J. Thijsen, 
 
 
 

Voorzitter 
 
 
 
 
 

mr. B. Slofstra, 
 
 
 

griffier 


