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Voorstel / besluit:
1. Een krediet in 2018 te voteren van € 1.550.000 voor de aanschaf van inzamelvoertuigen en
(ondergrondse) containers.
2. De kapitaalslasten van € 161.000 te dekken vanuit het reguliere product “afvalinzameling”.
3. Een krediet te voteren van € 50.000 voor de bijdrage ondergrondse containers herinrichting
Rivierenwijk.
4. De kapitaallasten van € 4.000 te dekken vanuit het reguliere product “afvalinzameling”.
1. Inleiding
Het “grondstoffenbeleidsplan 2018 – 2021” (RB2017097) is op 28 november 2017 vastgesteld
door de gemeenteraad. In het beleidsplan zijn doelen en maatregelen opgenomen waar
investeringen aan zijn verbonden. De kosten en dekking van deze investeringen zijn in het
beleidsplan op hoofdlijnen inzichtelijk gemaakt. Het daadwerkelijke krediet moet echter nog
beschikbaar worden gesteld. Daarnaast wordt een krediet gevraagd om invulling te geven aan de
toezegging van het college aan Woonwaard om 50% bij te dragen van de kosten voor de
aanschaf van tien ondergrondse containers bij de herinrichting Rivierenwijk. Het valt onder het
budgetrecht van de gemeenteraad om de kredieten te voteren.
2. Beoogd effect
Voldoende financiële middelen beschikbaar krijgen om de benodigde investeringen te doen, die
nodig zijn als randvoorwaarden om invulling te kunnen geven aan de doelen uit het
grondstoffenbeleidsplan. Minder restafval en meer grondstoffen die kunnen worden ingezet
binnen de circulaire economie.
3. Argumenten
1.1 Zonder het krediet kan geen invulling worden geven aan het raadsbesluit.
Het vastgestelde doel is om in 2021 maximaal 150 kg restafval te hebben. Hierbij wordt ingezet
op een hogere service voor grondstoffen. Besloten is om plasticverpakkingen, blik en
drankenkartons (PMD) 1x per 2 weken aan huis in te zamelen via rolcontainers. Hiervoor zijn
twee extra inzamelvoertuigen en extra rolcontainers nodig. Verder worden een aantal
bovengrondse brengvoorzieningen voor PMD vervangen door ondergrondse containers om aan
te sluiten bij de andere brengvoorzieningen.
1.2 Om in 2019 van start te kunnen gaan, moet z.s.m. worden aanbesteed.
De planning is om de nieuwe inzamelmethode voor PMD in te laten gaan per 2019. De
investeringen zijn van dien aard, dat aanbesteden verplicht is met de daarbij behorende
doorlooptijd. Deze komt bovenop de normale levertijd van de producten.
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3.1 Het plaatsen van ondergrondse containers past binnen de wijkvisie.
De wijkvisie Rivierenwijk uit 2010 heeft vier thema’s. Een daarvan is “buitenruimte: het versterken
van de structuur, het verbeteren van de buitenruimte en het beter benutten van de kwaliteiten.”
Met name wordt als struikelblok, het rommelige beeld dat de buitenruimte biedt aangegeven,
mede door de aanwezigheid van rolcontainers. Volgens de visie liggen er kansen bij de geplande
herinrichting om de inrichting meer (beter) aan te sluiten bij de behoeften en verwachtingen van
bewoners. Een onderdeel daarvan is het vervangen van de vele rolcontainers door ondergrondse
containers voor restafval.
3.2 Toepassen van ondergrondse containers heeft meerwaarde voor gemeente.
Op dit moment wordt het restafval gescheiden ingezameld via rolcontainers. De beperkte
openbare ruimte in het gebied en de inrichting met hofjes maakt de inzameling lastig en
rommelig. Door ondergronds te gaan, wordt de druk en het rommelige beeld voor de
hoogbouwlocaties opgelost en zorgt dit mogelijk voor meer leefbaarheid in de buurt (zie punt
3.1). Bij de laagbouw ontstaat op deze manier ook meer ruimte voor de huidige inzameling via
rolcontainers.
3.3 Woonwaard is unieke ontwikkelpartner.
Woonwaard wordt gezien als een ontwikkelpartij in de woonwijken en met name de openbare en
publieke ruimte die hierin ook een positieve (financiële) bijdrage levert. Ze hebben een duidelijke
meerwaarde bij het realiseren van bestuurlijke ambities op het gebied van duurzaamheid en
sociaal wonen. Ze zijn uniek door de omvang van de projecten en dat projecten gemeente breed
zijn.
4. Kanttekeningen
3.1 Afwijkend op het huidige beleid en uitgangspunten.
Het huidige beleid is dat op verzoek van de aanvrager medewerking wordt verleend om de
opslag van rolcontainers (groen en grijs) bij inpandige berging van een hoogbouwcomplex te
vervangen voor ondergrondse inzamelvoorzieningen (restafval) in de openbare ruimte. De kosten
van aanschaf en aanleg van de ondergrondse container komen volledig (100%) ten laste van de
aanvrager. Dit blijft bij andere projecten en aanvragers nog steeds het uitgangspunt.
4.1 Tegenover de hogere lasten, staan geen lagere kosten of hogere inkomsten.
Op dit moment wordt bij deze huishoudens het huishoudelijke afval ingezameld via rolcontainers.
Het zijn geen extra of nieuwe huishoudens. Met de kapitaalslasten is geen rekening gehouden in
de begroting. Op het totaal van ruim 5 mln omzet binnen het product zorgen de kapitaalslasten
voor een zeer geringe toename en kan dit worden opgevangen binnen het reguliere budget.
5. Financiële gevolgen
Voor de investeringen uit het grondstoffenbeleidsplan is een krediet nodig van € 1.550.000. Met
de bijbehorende afschrijftermijnen passen de kapitaallasten van ca. € 161.000 binnen de totale
jaarlasten van € 510.000, zoals opgenomen in het grondstoffenbeleidsplan 2018 – 2021.
De investering voor de bijdrage aan de ondergrondse containers voor de herinrichting
Rivierenwijk is € 50.000. De kapitaallasten bedragen ca. € 4.000.
6. Communicatie
Over de aanschaf en het aanbesteden van de materialen wordt niet expliciet gecommuniceerd.
Als de nieuwe inzamelvoertuigen en containers zijn afgeleverd, wordt dit meegenomen in de
brede communicatie over afval en grondstoffen.
7. Uitvoering
Als het krediet beschikbaar is gesteld, kan worden aanbesteed. De voorbereidingen hiervoor zijn
al gestart met het maken van een bestek en marktverkenning.
8. Monitoring/Evaluatie
De uitputting van het krediet is onderdeel van de bestuursrapportage en jaarstukken. Na het
afronden van de aanschaf wordt het krediet afgesloten. Dit gebeurt met een besluit van de raad.
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Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,

de burgemeester,

Advies commissie Stad & Ruimte d.d. 10 april 2018
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de Raad van de gemeente Heerhugowaard;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 maart 2018;
gelet op het advies van de commissie Stad & Ruimte d.d. 10 april 2018;
gelet op:
Het budgetrecht, gemeentewet artikelen 189 en 198. ;
besluit
1. Een krediet in 2018 te voteren van € 1.550.000 voor de aanschaf van inzamelvoertuigen en
(ondergrondse) containers.
2. De kapitaalslasten van € 161.000 te dekken vanuit het reguliere product “afvalinzameling”.
3. Een krediet te voteren van € 50.000 voor de bijdrage ondergrondse containers herinrichting
Rivierenwijk.
4. De kapitaallasten van € 4.000 te dekken vanuit het reguliere product “afvalinzameling”.

Heerhugowaard, 8 mei 2018
De Raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

