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1. Inleiding 

De gemeente Tynaarlo heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. Ook bij de inzameling van 
huishoudelijk afval speelt dit een grote rol. Om hier opnieuw een stap in te kunnen maken is 
in 2017 de kadernotitie of beleidsnotitie 2017 – 2020 vastgesteld. Uw raad heeft op basis van 
deze notitie besloten een aantal wijzigingen met betrekking tot de inzameling door te voeren 
die tot gevolg zouden moeten hebben dat de hoeveelheid restafval wordt verminderd en dat 
er beter gescheiden wordt.       

Het jaar 2018 is benut om uitvoering te kunnen geven aan de diverse wijzigingen. Zo zijn 
13.500 oranje minicontainers na een Europese Openbare Aanbesteding aangeschaft en 
uitgezet voor de inzameling van het plastic, metalen en drankenkartons. Ook is de complete 
huis-aan-huisinzameling aanbesteed op basis van een nieuw programma van eisen. Dit 
heeft geresulteerd in een andere inzamelaar met een andere inzamelsystematiek en een 
andere routing.  

Op 1 januari 2019 is gestart met de nieuwe wijze van inzameling. In de eerste periode 
moesten nog diverse aanpassingen worden gedaan. Uitzetten van nieuwe containers. 
Inwoners moesten wennen aan het anders neerzetten van de containers. Ook de registratie 
van de ledigingen moest opnieuw worden ingeregeld. Gaandeweg konden alle wijzigingen 
worden doorgevoerd. 

In 2020 kunnen we het resultaat laten zien van de doorgevoerde wijzigingen.  

In deze evaluatie zetten we op een rij wat de aanleiding was om de inzameling te 
veranderen. Met welke kaders rekening moest worden gehouden. Wat de te bereiken doelen  
zijn en welke maatregelen daarvoor genomen moeten worden.   

2. Duurzaamheidsvisie 

De gemeente Tynaarlo heeft de duurzaamheidsvisie vastgesteld. De centrale visie betreft 
achttien krachtige en zelfvoorzienende dorpen in de gemeente in 2030. Een van de pijlers 
hierbij is dat afval niet meer bestaat, maar dat grondstoffen worden ingezameld om er 
nieuwe producten van te kunnen maken. Dit wordt de circulaire economie genoemd. 

Deze visie heeft de basis gevormd voor de kadernotitie afval 2017 -2020. In deze notitie is 
vervolgens uitgewerkt welke doelen de gemeente Tynaarlo concreet wil halen en wat er 
moet veranderen aan de inzameling om deze doelen vervolgens te kunnen realiseren. 

3. Kadernotitie 2017 – 2020 

In 2017 is de kadernotitie opgesteld. In deze notitie is op een rij gezet dat een toekomstige 
wijze van inzameling van het huishoudelijk afval moet voldoen aan wet- en regelgeving en 
het landelijke afvalbeheerplan en uitvoeringsprogramma’s. Daarnaast moet voldaan worden 
aan de gemeentelijke duurzaamheidsvisie in samenhang met een comfortabele en 
betaalbare dienstverlening voor de inwoners en aandacht voor een schone leefomgeving.  

In de notitie is beschreven op welke wijze de afvalinzameling op dat moment georganiseerd 
is en welke resultaten dit oplevert. Deze resultaten worden vervolgens vergeleken met wat er 
op landelijk niveau wordt nagestreefd en wat de gemeente zelf wil realiseren. Vervolgens 
worden maatregelen voorgesteld die ervoor moeten zorgen dat aan alle eisen en wensen 
wordt voldaan en die moeten leiden tot de gestelde doelen.  
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4. Raadsbesluit van september 2017 

De gemeenteraad heeft besloten om de inzameling van het huishoudelijk afval met ingang 
van 2019 als volgt te wijzigen: 

a. Inzameling van plastic, metalen en drankenkartons met een container in plaats van 
met een zak, 
 

b. Inzameling van groente, fruit en tuinafval tegen een nultarief in plaats van een tarief 
van € 0,09 per kilogram, 
 

c. Inzameling van restafval tegen een kilogram/frequentie tarifering in plaats van alleen 
een tarief per kilogram van € 0,23 per kilogram.  
Naderhand heeft de gemeenteraad de tarieven voor de inzameling van het restafval 
als volgt vastgesteld: per lediging van een minicontainer van 240 dan wel 140 liter:      
€ 3,00 en per kilogram € 0,18 
 

d. Eén aanslag per jaar in plaats van 4 aanslagen per jaar. 
 

e. Medicijnafval inzamelen via de apothekers in plaats van alleen via de milieustraat in 
Tynaarlo. 
 

Tevens heeft de gemeenteraad besloten geen wijziging door te voeren voor: 

f. inzameling van oud papier. Dit blijft het recht van de kerken, scholen en verenigingen.  
 

g. inzameling van bedrijfsafval op de milieustraat. Niet toestaan 
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5. Resultaten 

Bovengenoemde wijzigingen hebben tot doel om de hoeveelheid restafval te verminderen en 
meer gescheiden stromen in te zamelen, zodat ze als grondstoffen vervolgens opnieuw 
kunnen worden gebruikt (cradle to cradle) 

Om een vergelijking te kunnen maken met eerdere jaren of andere gemeenten worden de 
volgende indicatoren gebruikt: 

1. kilo’s restafval per inwoner per jaar. Des te minder restafval wordt ingezameld des te 
minder materiaal nutteloos wordt verbrand 

2. percentage gescheiden ingezamelde grondstoffen. De totale hoeveelheid gescheiden 
ingezamelde grondstoffen wordt gedeeld op de totale hoeveelheid huishoudelijk 
afval. Des te hoger het percentage is des te meer grondstoffen worden ingezameld 
voor hergebruik. 

In de Kadernotitie Huishoudelijk Afval 2017 wordt tenslotte als indicator genoemd: 

3. kosten reiniging per huishouden.  

 

Resultaat 1: kilo’s restafval per inwoner per jaar: 

Vergelijking van de gemeente Tynaarlo in 2016 met 2019.  

Onderstaand wordt weergegeven wat het aantal was voor en na de wijzigingen in de 
inzamelstructuur. 

aantal kilo’s restafval per inwoner 2016 2019 verschil 

        

 122 70 -53 
 

Toelichting 

De conclusie is dat de hoeveelheid restafval drastisch is gedaald en dat er aanmerkelijk 
meer gescheiden grondstoffen zijn ingezameld (43%) 

Er is in 2019 bijna dubbel zoveel groente fruit tuinafval ingezameld als in 2016. Van 2.700 
ton naar 5.200 ton. Ook de ingezamelde hoeveelheid plastic, metalen en drankenkartons is 
aanmerkelijk gestegen. Van 500 ton naar 800 ton. 

Dit houdt in dat de doorgevoerde verhoging van de tarifering voor restafval, afschaffen van 
de tarifering voor gft en de inzameling van PMD met minicontainers het beoogde resultaat 
hebben opgeleverd.   
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Vergelijking van de landelijke doelstelling voor 2020 met het resultaat voor de gemeente 
Tynaarlo in 2019 

indicator Landelijke 
doelstelling 

voor 2020 

2019 verschil 

        

kilo restafval /inwoner 100 70 -30 
 

De landelijke doelstelling is in Tynaarlo inmiddels al gerealiseerd.  

 

Vergelijking van het gemiddelde van de Drentse gemeenten in 2019 met het behaalde 
resultaat in de gemeente Tynaarlo in 2019. 

kilo restafval / inwoner Drentse 
gemeenten 2019 

Gemeente 
Tynaarlo 2019 

verschil 

        

kilo restafval /inwoner 162 70 -92 
 

De diverse gemeenten in Drenthe vergelijken de cijfers met elkaar om inzicht te krijgen wat 
het effect is van de verschillen in inzameling.  

In alle gemeenten is de trend voor inzameling van de hoeveelheid restafval dalend. Dit wordt 
bereikt door meer mogelijkheden aan te bieden voor gescheiden inzameling bijvoorbeeld 
inzameling van matrassen op de milieustraat, voorlichting aan inwoners om beter te 
scheiden en in een aantal gemeenten door de frequentie van inzameling van restafval te 
verlagen naar bijvoorbeeld 1 per 4 weken.  

In de gemeenten Borger-Odoorn en Tynaarlo wordt diftar toegepast. Deze gemeenten 
hebben veruit het laagste aantal kilo’s restafval per inwoner. Diftar is de afkorting voor 
gedifferentieerde tarieven die betaald moeten worden door de inwoner voor het aanbieden 
van restafval. 

Conclusie 

Diftar heeft zondermeer een gunstige invloed op het aanbiedgedrag van inwoners. 
Daarnaast gaat het ook om andere voorwaarden als bijvoorbeeld voldoende 
scheidingsmogelijkheden. 
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Resultaat 2: scheidingspercentage ingezameld afval. 

Een andere indicator die gebruikt wordt om aan te geven hoe een gemeente presteert op 
milieu is het scheidingspercentage ingezameld afval. Hiermee wordt aangeduid hoeveel 
afval gescheiden wordt ingezameld ten opzichte van de totaal ingezamelde hoeveelheid 
afval.  

Vergelijking van 2016 met 2019 voor de gemeente Tynaarlo 

Scheidingspercentage 2016 2019 Verschil 

        

 64% 78% 14% 
In 2019 is bijna 2.500 ton meer GFT en grof tuinafval ingezameld dan voorheen. Dit betekent 
een stijging van het scheidingspercentage met 18%. De scheiding van PMD is toegenomen 
met 250 ton oftewel een stijging van het scheidingspercentage met 2 %. 

  

Vergelijking van de landelijke doelstelling met het percentage voor de gemeente Tynaarlo 
 

landelijk streven 
voor 2020 

gemeente 
Tynaarlo 2019 

verschil 

        

scheidingspercentage 65% 78% 13% 
 

Conclusie 

Uit bovenstaande resultaten kan worden afgeleid dat de genomen besluiten in 2017 
bijzonder effectief zijn geweest. De doelstellingen om de hoeveelheid restafval substantieel 
te verminderen en de hoeveelheid grondstoffen te verhogen zijn gehaald. 

Er heeft met name een verschuiving plaatsgevonden bij het GFT / grof tuinafval en PMD. 
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Resultaat 3 kosten per huishouden 

Om de ontwikkeling van de kosten van reiniging weer te geven is in de Kadernotitie 
Huishoudelijk Afval 2017 een bedrag per huishouden opgenomen. Basis hiervoor zijn de 
cijfers zoals weergegeven in de jaarrekening van de gemeente Tynaarlo. 

indicator jaarrekening 
2016 

jaarrekening 
2019 

verschil 

       

gemiddelde kosten reiniging /huishouden  €           171   €             144   €        -27  
 

Kosten 

De kosten van verwerking restafval zijn afgenomen omdat de ingezamelde hoeveelheid 
restafval aanmerkelijk minder is geworden. De kosten van de grondstoffen daarentegen zijn 
toegenomen omdat er meer van wordt ingezameld. Dit geldt met name voor gft en grof 
tuinafval. Ook stijgen de tarieven van inzameling, verwerking, sortering en vermarkting en 
nemen de vergoedingen uit de markt af. Dit geldt voor papier, textiel en de andere 
grondstoffen.  

De inzamelingskosten zijn gestegen omdat in 2019 pmd net als restafval en gft ingezameld 
wordt  met minicontainers. 

De kosten van reiniging worden grotendeels bepaald door diverse toerekeningen, waaronder 
overhead en bijdrage btw-compensatiefonds. Jaarlijks circa € 1,4 miljoen. 

Voorziening reiniging 

De kosten van afval zijn in 2019 met name afgenomen omdat de voorziening reiniging is 
ingezet als dekkingsmiddel voor € 685.000. In voorgaande jaren was dit niet het geval. 

Afvalstoffenheffing 

De opbrengst afvalstoffenheffing is afgenomen in 2019 ten opzichte van het referentie jaar 
2016.  

indicator jaarrekening 
2016 

jaarrekening 
2019 

verschil 

      

gemiddelde afvalstoffenheffing 
/huishouden  €           172   €             161  

  
           €        -11  

 
Onderdeel van het nieuwe beleid is om de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk te houden.  
Hiervoor is het vast recht verlaagd met € 10,00 per huishouden. Daarnaast is de diftar 
opbrengst lager uitgevallen omdat veel minder restafval aan de weg is gezet en omdat de 
tarifering voor gft terug gebracht is naar nihil.  

 

Conclusie 

De wijzigingen in het inzamelbeleid hebben gezorgd voor gemiddeld een lagere 
afvalstoffenheffing per huishouden. Door te beschikken over de voorziening reiniging is het 
mogelijk om de tarieven te verlagen. 
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Kaders 

 

In de Kadernotitie Huishoudelijk Afval 2017 – 2020 is beschreven dat het gemeentelijk 
afvalbeleid moet voldoen aan wet- en  regelgeving en daarnaast moet worden getoetst aan 
de volgende kaders: milieu, dienstverlening, kosten en openbare ruimte. 

 

Als uitgangspunt geldt dat de service naar inwoners betaalbaar moet blijven en dat de 
afvalinzamelstructuur duurzaam en comfortabel moet zijn. 

   
 
1. Milieu 

Uit de resultaten blijkt de gemeente Tynaarlo in 2019 dus al minder dan 100 kg restafval per 
inwoner inzamelt en dat daarmee al voldaan wordt aan de landelijke doelstelling. Maar het 
kan nog beter. Dat laat de sorteeranalyse van 2020 zien.  

  

Jaarlijks wordt een hoeveelheid ingezamelde restafval gesorteerd om te kijken welke 
verschillende afvalsoorten erin te onderscheiden zijn. Doel hiervan is om te onderzoeken of 
genomen maatregelen effect hebben gehad en of er nog mogelijkheden zijn om inwoners te 
verleiden nog beter te gaan scheiden. 
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De sortering in 2020 laat ook zien dat er nog beter gescheiden kan worden. Van alle te 
onderscheiden stromen wordt nog een restant aangetroffen in de grijze container. Veelal 
kunnen inwoners deze afvalstromen ook apart aanbieden zoals gft, pmd, textiel, papier en 
textiel, maar is blijkbaar de voorziening niet dicht genoeg bij, niet direct beschikbaar of is de 
financiële prikkel nog niet hoog genoeg. De hoeveelheid luiers in de grijze container is met 
12 % substantieel, maar hiervoor is nog geen gescheiden inzameling mogelijk. 

Als iedereen alle scheidingsmogelijkheden gaat benutten en er ook een gescheiden 
inzameling voor luiers c.a. geregeld is, kan de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar 
worden teruggebracht naar ongeveer 30 kg. Als stip op de horizon wordt dit getal genoemd 
in duurzaamheidsvisies over afvalinzameling in de toekomst (te denken valt aan 2025-2030). 

Op initiatief van de Vereniging van Drentse Gemeenten is de voorlichtingscampagne “Geef 

het door” ontwikkeld. Bedoeling hiervan om Drenthe breed het belang van minder afval en 
meer scheiding onder de aandacht te brengen van de inwoners.  

2. Dienstverlening 

In de gemeente Tynaarlo worden de grote stromen als restafval, groente, fruit en tuinafval 
(gft) en plastic, metalen en drankenkartons (PMD) elke 14 dagen huis aan huis ingezameld. 
Sinds 2019 gebeurt dit voor alle stromen via minicontainers. 

PMD 

Eind 2018 / begin 2019 zijn ruim 13.000 pmd containers uitgedeeld. Dit houdt in dat meer 
dan 93 % van de huishoudens beschikt over een oranje container. Ook bij de meeste 
aanleunwoningen / gestapelde bouw wordt PMD gescheiden aangeboden. Op voorspraak 
van de raad zijn ook de basisscholen aangehaakt.  

In 2019 is 250 ton meer PMD ingezameld. Totaal wordt nu circa 850 ton ingezameld oftewel 
25 kilo per inwoner.    

Routing / afvalwijzer  

Sinds enkele jaren kunnen inwoners gebruik maken van de afvalwijzer.nl voor het inzien 
wanneer de grijze, groene en oranje minicontainer wordt geleegd. Van de 14.000 adressen 
maken 9.100 adressen hiervan gebruik. Dit is 65 % van het totale aantal adressen. Mensen 
die hun afval aanbieden via een ondergrondse verzamelcontainer zullen waarschijnlijk geen 
gebruik maken van de site omdat zij hun minicontainer niet aan de straat hoeven te zetten 
voor lediging. Het gaat hierbij om ongeveer 1.000 adressen.  

Sinds eind 2019 kunnen inwoners op dezelfde site ook inzien op welke datums en hoeveel  
restafval ze aanbieden. Van de 9.100 gebruikers maken 4.950 adressen gebruik van de 
zogenaamde diftarmodule. Van de gebruikers heeft dus de helft de registratie van de kilo’s 

restafval ingezien. Van het totaal aantal woningen maakt 35 % gebruik van de diftarmodule. 

Mogelijk dat het inloggen op de module nog eenvoudiger gemaakt kan worden, zodat meer 
mensen er wellicht gebruik van gaan maken.  
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3. Openbare ruimte 

De bedoeling is om de inzameling en de afvalstoffenheffing zo in te richten dat er geen afval 
terecht komt in de openbare ruimte: in de berm, in het plantsoen en langs de wegen.  

Volgens de schouw in 2019 is het beeld niet anders dan in voorgaande jaren en wordt als 
voldoende gewaardeerd. De schouw  wordt 4 x per jaar uitgevoerd op 55 locaties van 100 bij 
100 meter op verschillende locaties in de gemeente zowel binnen de kom als er buiten. 

Dumping van tuinafval is afgenomen, maar zeker geen nul. Op veel locaties wordt nog vers 
tuinafval aangetroffen. Overig afval is niet afgenomen. Afgelopen winter zijn een aantal 
watergangen opgeschoond. Er werd van alles aangetroffen: naast lege flesjes, blikjes en 
plastic ook autobanden, huisvuil, bouwafval, vracht luiers, hennepafval, etc.. Maar er lag ook 
een buxushaag in de sloot. In ieder hoopje slootmaaisel wat langs de weg lag zat wel iets 
wat er niet in hoorde. 

In 2019 zijn diverse zwerfvuil inzamelingsacties geiniteerd op verschillende plaatsen in de 
gemeente om de eigen leefomgeving op te ruimen en om inwoners opnieuw bewust te 
maken. Initiatieven van inwoners zal van harte ondersteund worden met het beschikbaar 
stellen van materieel en inname van het ingezamelde zwerfafval op de milieustraat. 

Op diverse plaatsen staan openbare prullenbakken opgesteld. In de drukke centra en waar 
dat nodig blijkt te zijn omdat er veel mensen samen komen. Maar niet bij de zitbanken in het 
buitengebied. Wij gaan ervan uit dat de gebruikers hiervan hun afval mee naar huis kunnen 
nemen.   

4. Kosten / afvalstoffenheffing 

Kosten 

De verwachting is dat de kosten van verwerking, sortering en vermarkting van grondstoffen 
zullen toenemen en dat de vergoeding hiervan zal afnemen. Dit geldt al enige tijd voor 
bijvoorbeeld matrassen, houtsoorten en papier. Voor textiel wordt geen vergoeding meer 
ontvangen en mogelijk moet voor recycling betaald gaan worden. Ook gescheiden 
inzameling van luiers en incontinentiemateriaal zal duurder zijn dat de huidige methode via 
het restafval maar we streven ook een duurzame verwerking na. De inzameling van PMD zal 
meer kostendekkend worden door een gewijzigde producentenregeling. 

Voorziening Reiniging 

Naar verwachting kan tot en met 2022 hiervan gebruik worden gemaakt om de 
afvalstoffenheffing te verlagen.  

Afvalstoffenheffing 

De komende jaren wordt volgens vastgesteld beleid het vastrecht jaarlijks verhoogd met        
€ 8,00 per huishouden; van € 86,00 in 2020 tot € 110,00 in 2023. 

Rekening moet worden gehouden met een extra verhoging met € 15,00 per huishouden 

vanaf 2022, omdat de voorziening reiniging dan geen soulaas meer biedt.  
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Hierdoor zou het vastrecht per huishouden voor de komende jaren er als uit kunnen zien: 

2020: € 86,00 

2021:  € 94,00  

2022: € 102,00 + € 15,00 = € 117,00 

2023: € 110,00 + € 15,00 = € 125,00 

Als de hoeveelheid restafval verder afneemt, wat de bedoeling is, zal ook de opbrengst diftar 
navenant afnemen. Het gevolg hiervan kan zijn dat het vastrecht opnieuw verhoogd zal 
moeten worden, uitgaande van het principe van kostendekkendheid. Dat wil zeggen dat de 
lasten en baten van het programma reiniging gelijk aan elkaar moeten zijn.  

Dit wordt ook wel de diftar paradox genoemd. Minder kilo’s restafval heeft een lagere 

opbrengst afvalstoffenheffing diftar tot gevolg, die gecompenseerd wordt via het vastrecht die 
voor alle inwoners gelijk is. 

Als gevolg van bovengenoemde ontwikkelingen zullen wij medio 2021 met een voorstel bij 
uw raad terugkomen over exacte invulling van de afvalstoffenheffing in de komende jaren. 
Daarbij kan gedacht worden aan verhoging van het vastrecht, maar het is ook mogelijk om 
de diftar tarieven te wijzigen. 
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Overige aandachtspunten 

 

7.1 Inzameling papier 

Inleiding 

In de gemeentelijke afvalstoffenverordening is geregeld dat papier gescheiden wordt 
ingezameld. In een ver verleden hebben B&W +/- 40 verenigingen aangewezen om het 
papier in te zamelen. De verenigingen schakelen bij de inzameling een papierbedrijf in voor 
ondersteuning met een inzamelvoertuig met chauffeur en / of plaatsing van een container op 
een centraal punt. De verenigingen krijgen vervolgens voor het ingezamelde papier een 
vergoeding van het papierbedrijf.  

In 2017 heeft de gemeenteraad besloten dat de inzameling van papier moet blijven bij 
kerken, scholen en verenigingen. 

Lage marktprijs 

Momenteel is de marktprijs voor papier erg laag. Volgens de markt ligt dit aan een 
afnemende vraag naar papier en toegenomen vervuiling van het ingezamelde oud papier. 
Het kan uiteraard zijn dat de marktprijs aantrekt, maar de verwachting is wel dat de prijs wat 
langer laag zal zijn. Het is ook maar de vraag of de prijs weer op het oude niveau komt.  

De marktprijs voor papier is op dit moment zo laag dat er volgens de bedrijven geen of een 
zeer geringe vergoeding overblijft voor de verenigingen. Er zijn ook bedrijven die een 
vergoeding vragen voor de geleverde dienstverlening. 

Subsidie 

Om de inzameling te borgen, verstrekt de gemeente een subsidie aan de verenigingen van € 

34,00 per ton en daarenboven worden de inzamelkosten vergoed die een bedrijf in rekening 
brengt. Deze variëren van nihil tot circa  € 26,00 per ton.  

Jaarlijks wordt plusminus 2.000 ton papier ingezameld door de verenigingen. Op jaarbasis 
keert de gemeente aldus € 68.000 aan de gezamenlijke verenigingen en aan de 

ondersteunende bedrijven zou het kunnen oplopen tot € 52.000. Voor de gemeente 

bedragen de inzamelkosten voor papier aldus € 120.000.  

Aanwijzing van 1 papierbedrijf voor de gemeente Tynaarlo 

Om kosten te besparen kan de gemeente voor de inzameling 1 papierbedrijf aanwijzen die 
verenigingen ondersteunt met de inzameling en waar het papier aan geleverd gaat worden. 
Aanwijzing gebeurt op basis van een openbare aanbesteding aan het bedrijf die het 
voordeligst inschrijft.  

Omdat het recht voor de inzameling berust bij de verenigingen moet over deze wijziging 
overleg worden gevoerd met de diverse inzamelende verenigingen.  

 

Voorleggen aan gemeenteraad 

In de tweede helft van 2020 wordt aan de gemeenteraad een voorstel inzameling papier 
voorgelegd nadat overleg is gevoerd met de diverse inzamelende verenigingen. 
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7.2 Inzameling luiers en incontinentiemateriaal 
 

Inleiding 

Uit de eerder gepresenteerde sorteeranalyse 2019 blijkt dat het restafval bestaat uit 12 % 
luiers ca. Dit komt neer op circa 300 ton ofwel 9 kilo per inwoner. 

In een gemeente met diftar ervaren de inwoners, die hiermee van doen hebben, het als 
onredelijk dat zij hiervoor in de regel fors moeten betalen, terwijl er geen mogelijkheid is om 
dit materiaal gescheiden aan te bieden. 

Recycling in Drenthe 

Daar komt mogelijk wijziging in. Er wordt geopteerd voor een recycling- fabriek in Drenthe. 
Noord Nederlandse gemeenten kunnen de apart ingezamelde luiers ca daar aanbieden voor 
verwerking. Bij voldoende belangstelling is het de bedoeling om nog dit jaar een 
aanbesteding te organiseren. Vervolgens moet een nieuw op te starten bedrijf diverse 
procedures doorlopen en een installatie bouwen. De gemeenten moeten de inzamelstructuur 
inrichten met minicontainers of ondergrondse containers op centrale plaatsen. Voor de 
afvoer naar de installatie wordt gedacht aan samenwerking tussen de deelnemende 
gemeenten. 

Kosten 

Op dit moment maken de luiers ca onderdeel uit van het restafval. Er moet rekening mee 
worden gehouden dat gescheiden inzameling en verwerking leidt tot hogere kosten. Een 
goede inschatting is hiervan op dit moment niet te maken. 

Duurzaamheid 

Maar het beleid is gericht op duurzame verwerking met veel minder restafval en meer 
grondstoffen en dan past de aparte inzameling van luiers en incontinentiemateriaal prima in 
die lijn. 

Deelname van de gemeente Tynaarlo 

De gemeente Tynaarlo zal deelnemen aan het initiatief van de Vereniging van Drentse 
Gemeenten om een aanbesteding te organiseren voor luier-recycling. Indien dit wordt 
gerealiseerd zal de gemeente Tynaarlo deelnemen en hiervoor een gescheiden inzameling 
gaan ontwikkelen.          
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7.3 Milieustraat 

Opvallend is dat de hoeveelheid grof restafval op de milieustraat is toegenomen met 50 ton 
Mogelijk dat inwoners ervoor kiezen om hun restafval naar Tynaarlo te brengen omdat ze de 
tarifering van € 3,00 per lediging en € 0,18 per kilogram via de minicontainer als te duur 

ervaren. 

Daarnaast valt op dat in 2019 veel meer grof tuinafval gebracht is dan in voorgaande jaren. 
De hoeveelheid is met 660 ton gestegen tot bijna 1.000 ton. Hierdoor is het 
scheidingspercentage voor de milieustraat verbeterd. 

 

indicator 2016 2019 verschil 

        

scheidingspercentage milieustraat 75% 77% 2% 
 

Huishoudelijk afval 

Beleid is om op de milieustraat alleen afval in te nemen van inwoners die in de gemeente 
Tynaarlo woonachtig zijn en dat geen bedrijfsafval wordt ingenomen. Vanaf medio 2020 is 
toegang alleen mogelijk met behulp van de zogenaamde milieupas / gemeentelijke tag. 

 

7.4 Aanleg ondergrondse restafvalcontainers. 
 

In de afgelopen jaren zijn 20 ondergrondse afvalcontainers geplaatst bij diverse 
appartementen complexen in de gemeente. Inmiddels zijn circa 400 woningen aangesloten 
op deze systemen waarbij inwoners 24 / 7 hun restafval kunnen aanbieden. Op deze wijze is 
het mogelijk om inwoners individueel te belasten voor hun aanbiedingen. De ondergrondse 
containers worden geleegd door de eigen dienst.  

Medio 2020 worden opnieuw 6 ondergrondse containers geplaatst en hierop worden circa 
230 huishoudens aangesloten.  

Ook de komende jaren zullen ondergrondse containers geplaatst worden waar dat nodig is. 
Te denken valt aan nieuwbouwplannen waar weinig ruimte is voor minicontainers, 
knelpunten in bestaande routes en bij de inzameling van nieuwe grondstoffen als 
bijvoorbeeld luiers.  
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8 Resume 
 
  

 
 
   

Inleiding 
Duurzaamheid speelt ook bij de inzameling van huishoudelijk afval een grote rol. Om hier 
een stap in te kunnen maken is in 2017 de kadernotitie 2017 – 2020 vastgesteld.  
 
 
Duurzaamheidsvisie 
Grondstoffen worden ingezameld om er nieuwe producten van te kunnen maken.  
 
 
Kadernotitie 2017 – 2020 
In deze notitie is beschreven dat de toekomstige inzameling moet voldoen aan wet- en 
regelgeving en landelijke en gemeentelijke plannen voor duurzaamheid.  
Ook moet het gaan om een comfortabele en betaalbare dienstverlening voor inwoners met 
aandacht voor een schone leefomgeving. 
 
 
Raadsbesluit van september 2017 
Inzameling van: pmd met container, gft tegen nultarief en restafval tegen kg/frequentie 
tarifering. 
 
 
Resultaten 
Restafval per inwoner:  70 kg was 122 kg, landelijke doelstelling 100 kg en Drenthe 162 kg 
Scheidingspercentage:  78 % was 64 %, landelijke doelstelling 65 % 
Conclusie: maatregelen bijzonder effectief. Tynaarlo is duurzaam. 
 
Kosten per huishouden:  € 144 was € 171 
Afvalstoffenheffing:          € 161 was € 172  
Conclusie: Lagere kosten door onttrekking voorziening en lagere afvalstoffenheffing. 
 
 
Kaders 
Milieu: uit sorteeranalyse 2020 van het restafval blijkt dat er nog beter gescheiden kan 
worden. Via de Drentse voorlichtingscampagne “Geef het door” wordt het belang van 
minder afval en meer scheiding onder de aandacht gebracht van inwoners.  
 
Dienstverlening: via Afvalwijzer kunnen de kilo’s restafval worden ingezien. Onderzocht 
wordt om de app nog klantvriendelijker te maken waardoor het gebruik wordt verhoogd.  
 
Openbare ruimte: dumping van tuinafval is afgenomen; overig afval niet. Initiatieven om 
zwerfafval op te ruimen worden ondersteund. Openbare prullenbakken staan alleen op 
plaatsen waar dat nodig is. 
 
Kosten / afvalstoffenheffing: kosten van grondstoffen zullen toenemen en de vergoeding 
afnemen. Tot 2022 kan nog worden beschikt over voorziening. Afvalstoffenheffing zal extra 
verhoogd worden.   
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Overige aandachtspunten 

Inzameling papier 
De marktprijs voor papier is laag, waardoor verenigingen geen vergoeding krijgen van 
papierbedrijven. Om de inzameling te borgen betaalt de gemeente subsidie. Deze kan € 
120.000 bedragen voor 2.000 ton papier.  De verenigingen ontvangen € 34 per ton en 
daarnaast betaalt de gemeente de kosten van de papierbedrijven voor inzameling oplopend 
tot circa € 26 per ton.  
De gemeente kan via aanbesteding  1 bedrijf aanwijzen die verenigingen ondersteunt met 
inzameling en vermarkting. Hierover moet overleg worden gevoerd met de inzamelende 
verenigingen.   
 
 
Inzameling luiers en incontinentiemateriaal 
Voor Tynaarlo gaat het om circa 300 ton ofwel 9 kilo per inwoner. Mogelijk komt er een 
recycling-fabriek in Drenthe. Tynaarlo kan deelnemen om de hoeveelheid restafval verder te 
verlagen. Verwachting is dat gescheiden inzameling en verwerking van luiers duurder wordt.    
 
 
Milieustraat 
Scheidingspercentage voor grof afval is toegenomen met 2% tot 77% door meer tuinafval. 
Beleid is om alleen afval in te nemen van inwoners en niet van bedrijven. Toegang is alleen 
mogelijk met de milieupas/tag.  
 
 
Aanleg ondergrondse restafvalcontainers 
Dit jaar worden opnieuw 6 installaties geplaatst voor circa 230 huishoudens. Uitbreiding vindt 
plaats op plaatsen waar geen ruimte is voor minicontainers. 
 

 

 


