
Gemeenteraad Gooise Meren 
Informatieve vragen van feitelijke en/of technische aard 

 

Beantwoording is openbaar/niet openbaar (doorhalen wat niet van toepassing is). 

 

Naam en fractie: Maarten Balzar / D66 

Datum indiening: 29 november 2021 

Datum antwoord: 7 december 2021 

Onderwerp: Financiële gevolgen voor de inwoners Gooise Meren indien motie M21 161 
Motie VVD stoppen PMD inzameling wordt uitgevoerd 

 

Inleiding 
Afgelopen woensdag 21/11/2021 heeft een kleine meerderheid van de raad van Gooise Meren de bovengenoemde motie 
aangenomen. Rapportage van Royal Haskoning geeft aan dat de financiële gevolgen voor de Regio en dus ook Gooise Meren 
zeer groot kunnen zijn (zie hoofdconclusies van dit rapport). 
 
Vraag 1 
In het rapport van Royal Haskoning ‘second opinion Kostenvergelijking PMD’ staat bij de hoofdconclusie 2 dat ‘uitgaande van 
verlenging van het huidige contract voor restafvalverwerking nascheiding jaarlijks circa 1.6-2.4 miljoen euro per jaar duurder 
is dan bronscheiding’. 
 
a) Wat zijn de extra kosten per jaar (voor 2023,2024 en 2025) doorgerekend voor huishoudens in Gooise Meren 
uitgaande van 1.6 miljoen euro hogere uitgaven aan nascheiding? Graag met een voorbeeld van een gemiddeld huishouden?  
 
 
 
b)  Wat zijn de extra kosten per jaar (voor 2023,2024 en 2025) doorgerekend voor huishoudens in Gooise Meren 
uitgaande van 2.4 miljoen euro hogere uitgaven aan nascheiding? Graag met een voorbeeld van een gemiddeld huishouden? 
  
Antwoord: 

a) Een gemiddeld huishouden in Gooise Meren bestaat uit 2,21 personen (bron: CBS). In de Regiobegroting 2022-2025 
is er gerekend met 58.055 inwoners in Gooise Meren en 257.075 inwoners voor de gehele Regio. Uitgaande van € 1,6 
miljoen hogere uitgaven bij nascheiding leidt dit tot een gemiddelde stijging van de lasten van afgerond € 14 per 
huishouden per jaar. 
 

b)  Uitgaande van € 2,4 miljoen hogere uitgaven bij nascheiding leidt dit tot een gemiddelde stijging van de lasten van 
afgerond € 21 per huishouden per jaar. 

 
Vraag 2 
In punt 2 van de hoofdconclusies staat ‘uitgaande van verlenging van het huidige contract voor restafvalverwerking’. Daar 
staat tevens dat het aannemelijk is dat de huidige lagere restafvaltarieven bij een nieuw contract met nascheiding hoger 
zullen worden. 
 
a)  is het zeker dat de huidige tarieven (gunstige contract GAD) voor restafval niet veranderen tot 2026 als de PMD 
bronscheiding zoals deze nu uitgevoerd wordt ongewijzigd blijft? 
 
b)  kan er een betere kanseninschatting worden gegeven over de aannemelijkheid dat de tarieven wel duurder worden 
als we per 2023 op nascheiding overgaan? Zijn er omliggende gemeenten/regio’s van gelijkwaardige grootte als de Regio 
Gooi en Vechtstreek die op nascheiding zijn overgegaan en nu die marktconforme tarieven betalen? 
 
Antwoord: 

a) Ja, behoudens prijsindexering van het tarief. In de afgelopen 5 jaar was dit gemiddeld 1,2% per jaar. 
 

b) Zoals aangegeven in zowel de rapportage van KplusV als de second opinion van RHDHV  is ingeschat dat eventuele 
nieuwe verwerkingstarieven beduidend hoger liggen dan het huidige verwerkingstarief. In 2020 is er een 
aanbesteding geweest in de Utrechtse regio wat geleid tot een significant hoger verwerkingstarief. 
(https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/afval/ongekend-hoge-tarieven-bij-aanbestedingen-afvalverwerking/). 
Idem. in de regio Arnhem (http://www.aanbestedingsnieuws.nl/attero-wordt-afvalverwerker-regio-arnhem/). Op dit 
moment vindt er een Europese aanbesteding plaats voor het verwerken van het restafval in de regio Achterhoek. 
Hiervan zijn nog geen tarieven bekend. De verwachting is dat een eventuele aanbesteding leidt tot hogere tarieven 
per 1 juli 2023. Uit de markt worden signalen opgevangen dat de kans dat de tarieven op langere termijn stagneren / 
dalen groter wordt (door o.a. verkoop AEB, uitbreiding nascheidingscapaciteit PMD).  
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Behalve de grote steden (Amsterdam, Rotterdam en Utrecht) zijn er nog geen vergelijkbare regio’s overgestapt op 
nascheiding van PMD . 

 
Vraag 3 
Het innemen van de ‘overgebleven’ mini-containers (bij laagbouw) resulteert in een afschrijving van 1.8 miljoen euro.  Wat zijn 
de financiële gevolgen (bij directe doorrekening) hiervan jaarlijks voor de huishoudens in Gooise Meren. Klopt het dat deze 
kosten naast de extra kosten zoals genoemd onder vraag 1 komen.  
 
Antwoord: 
Royal HaskoningDHV heeft de desinvestering van de kleine rest-minicontainer, die bij overstap op nascheiding overbodig 
wordt, niet meegenomen in de berekening. De jaarlijkse kapitaallasten hiervan bedragen circa € 160.000. Dit is omgerekend  
€ 1,4 per huishouden per jaar in Gooise Meren gedurende de afschrijvingstermijn. In beide rapportages zijn daarnaast geen 
kosten opgenomen voor een mogelijke inname van de minicontainers die niet meer nodig zijn. 
 
Vraag 4 
Inzet van de bovengenoemde motie is o.a. om 1 bak minder te gaan gebruiken. Logischerwijs moeten deze bakken worden 
ingenomen en/of moeten er bakken worden omgeruild etc. Verder zullen websites, apps, campagnes, organisatie moeten 
worden veranderd. Wat is een realistische termijn voor de GAD om alle bakken als zodanig te hebben omgewisseld en de 
overige uitvoering te hebben aangepast? Is het realistisch om voor 1 januari 2023 (dus slechts 2022 als voorbereidingsjaar) de 
Regio Gooi en Vechtstreek volledig klaar te hebben voor nascheiding i.p.v. bronscheiding? 
 
Antwoord: 
Op basis van de ervaringen bij de uitrol van de PMD-container / wisseling restafvalcontainers heeft de GAD vanaf het moment 
van besluitvorming ca. 1,5 jaar nodig om het gehele traject te doorlopen. Een eventuele overstap per 1 juli 2023 is mogelijk, 
mits er tijdens het traject van de aanbesteding restafval en nascheiding PMD, het openbreken van PMD contracten, het 
voorbereiden omzetting Kliko’s etc., geen onvoorziene omstandigheden ontstaan die effect hebben op deze overstap. Te 
denken valt bijvoorbeeld aan het effect van een voortdurende coronacrisis op de beschikbare capaciteit van de organisatie, 
onverwachte politiek-bestuurlijke besluiten en sterke fluctuaties op de grondstoffenmarkt.  
 
 
 


