


Samen aan de slag met 
een nieuw grondstoffenplan! 



2016-2020 2020-2024

In 2020 neemt de 
raad een besluit over 
het nieuwe plan



Wat staat er in een grondstoffenplan?

 Doel: we gaan fors minder restafval produceren

 Maatregelen: om dit doel te bereiken



Wat gaan we vanavond doen?

 Hoe wordt het afval in de toekomst ingezameld?
 Hoeveel gaan onze inwoners daarvoor betalen?
 Hoeveel restafval produceren we samen nog in 2024? 



Groepen 5-7 personen





Terugkoppeling
van de groepen



De afvalstoffenheffing gaat stijgen

Belangrijkste oorzaken van de stijging:  

• Het verwerkingstarief voor restafval gaat omhoog 
van 63 euro naar ca 150 euro per ton.

• De inkomsten uit papier gaan omlaag 
van 60 euro naar ca 20 euro per ton.

Leuker kunnen we het niet maken…

Maar we hebben wel invloed op de hoogte van de stijging!



Wat betekenen de verschillende varianten voor 

de gemiddelde hoeveelheid restafval per 

inwoner en de gemiddelde afvalstoffenheffing 

in het jaar 2022  ?

Cijfers 2020: 

Gem. Afvalstoffenheffing:  € 236 

Kg restafval per inwoner: 185 kg

* We hebben zelf invloed op de hoogte van deze stijging. Hoe beter we 

ons afval scheiden, hoe lager de afvalstoffenheffing

185 Kg
+ € 95

185 kg
+ € 70

89 kg
+ € 40*

Betalen 
per zak

59 kg
+ € 25*

Betalen per 
lediging

Huidige 
inzamelmethode 
handhaven

Nascheiding van 
PBD en restafval

Betalen voor restafval



Rekenvoorbeeld

• Een inwoner die zijn afval goed scheidt, zet zijn 
restafvalcontainer ca 2x per jaar aan de straat. 
Hij betaalt dan bijvoorbeeld 
€ 170 aan vastrecht plus € 20 (2 x € 10) aan variabele kosten. 
Zijn afvalstoffenheffing bedraagt dan € 170 + € 20 = € 190

• Iemand die zijn afval minder goed scheidt en zijn restafval-
container 12 keer aan de straat zet betaalt dan bijvoorbeeld 
€ 170 aan vastrecht plus € 120 (12 x € 10) aan variabele kosten. 
Zijn afvalstoffenheffing bedraagt dan € 170 + € 120= € 290



Inschatting afvalstoffenheffing 2022



Hoogbouw is maatwerk



vervolgstappen

• April: Inhoud enquete naar college 

• April-mei: Enquete naar bewoners

• Zomer 2020: Grondstoffenplan naar de besluitvormende raad
(streven)



Het nieuwe
grondstoffenplan



Bedankt voor uw
aandacht!


