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Geachte Raad,
In deze Raadsinformatiebrief wordt u op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen in Avalex
verband.
Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:
1.
2.
3.
4.
5.

Resultaten uit de opdrachtgeversrapportage Avalex;
Communicatie-inspanningen zijn geïntensiveerd;
Voortgang traject ondergrondse containers (planning iets moeten bijstellen);
Invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing (toezegging kadernota);
Terugkoppeling bestuursvergadering.

1. Resultaten uit de opdrachtgeversrapportage Avalex.
Avalex heeft eind augustus de opdrachtgeversrapportage van het eerste halfjaar voor de
gemeente Wassenaar opgesteld. Uit de cijfers komt het volgende naar voren:

Huis aan huis inzameling
Afvalsoort

Tonnage 2020

Verschil met 2019

Huishoudelijk restafval

2654

+8

GFT

1961

+ 213

PMD

69

+ 69

428

+ 18

Oud Papier en Karton (OPK)

Er is weer veel meer afval ingezameld dan in 2019. De hoeveelheid restafval (grijze
container) is ondanks het vele thuiswerken vanwege Corona zeer beperkt gestegen. De
grondstoffen zoals GFT, OPK en PMD zijn wel fors gestegen. Op deze aan huis ingezamelde
grondstoffen heeft geen afkeur plaatsgevonden. Zo kunnen we vaststellen dat het
inzamelen van het PMD waar we begin dit jaar mee begonnen zijn succesvol is. Een kleine
2000 aansluitingen leveren 69 ton schoon PMD aan zonder afkeur.
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Milieuparken
afvalsoort

Tonnage 2020

Verschil met 2019

Glas

529

+ 91

PMD

242

+ 49

OPK

136

- 130

Bij de milieuparken valt het op dat de hoeveelheid oud papier en karton (OPK) erg gedaald
is. Het valt lastig te achterhalen wat hier de oorzaak van is. Voor PMD is in het totaal 242
ton ingezameld. Hiervan is er 121 ton PMD afgekeurd en als restafval verwerkt. Dit
betekent dat van alle PMD dat is ingezameld via milieuparken 50% is afgekeurd. Het
percentage afkeur ligt hiermee gelijk aan het afkeur percentage van 2019 over het eerste
half jaar. Wij zijn intensief bezig om dit percentage afkeur terug te brengen. Zie hieronder
ook de inspanningen onder het kopje communicatie. We zijn daarnaast in gesprek met
Avalex over andere mogelijkheden om de afkeur terug te dringen.

Bezoekers Milieustraat neemt toe

Aantal bezoekers milieustraat
Hoeveelheid (ton) afval gebracht

2020

Verschil met 2019

19084

+ 3362

1772

+ 428

In het eerste half jaar van 2020 zijn er veel meer bezoekers op de milieustraat geweest
dan was voorzien. Dit lijkt duidelijk het gevolg van het Coronavirus. Ook in de andere
Avalex gemeenten is dit geval. Uit de gegevens blijkt dat de bezoekers meer hout afval,
puin en grofvuil gebracht hebben. Om het bezoek te reguleren zijn er verkeersregelaars in
gezet. Door de inzet van de verkeersregelaars is er ook op de milieustraat een situatie
gecreëerd die “veilig” was voor bezoekers en personeel om besmettingen te voorkomen.

Financiële gevolgen corona lijken beperkt
In de afgelopen maanden heeft Avalex extra kosten gemaakt om ook de werkplekken van
hun medewerkers (inzamelaars) schoon te houden en daarmee proberen te voorkomen dat
er besmetting via de voertuigen etc. plaats kon vinden. Ook zijn er op de brengstations
extra mensen (verkeersregelaars) ingezet om de toestroom van bezoekers te reguleren. De
kosten hiervan worden gedragen door Avalex zelf. Door het hogere aantal bezoekers op de
milieustraat en de verwerkingskosten van het afval is er voor het eerste half jaar € 5000,meer kosten gemaakt dan begroot. De verwachting is dat in het 2e halfjaar dit beeld
verandert en er minder uitgaven gedaan worden aan inzameling en verwerking van het
PMD en er meer inkomsten uit grondstoffen zijn waardoor er een positief beeld ontstaat
aan het eind van 2020. Zie ook punt 5.
Pilot met PMD is succesvol
Uit bovenstaande cijfers blijkt dat het inzamelen van PMD aan huis succesvol is. Bij
ongeveer 2000 aansluitingen wordt 69 ton schoon PMD ingezameld. Als dit afgezet wordt
tegen de 121 ton schoon PMD uit de andere 9000 aansluitingen die het aanleveren bij de
milieuparken is de conclusie dat er bij het halen van PMD bijna 3x zoveel schoon PMD
ingezameld wordt dan bij de andere aansluitingen die het naar een milieupark brengen of in
de restafvalcontainer stoppen. We zullen het nieuwe ingezette beleid begin 2021 evalueren,
zodat dit kan worden betrokken bij de nieuw af te sluiten Dienstverleningsovereenkomst
voor 2022.
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2. Communicatie-inspanningen zijn geïntensiveerd
De communicatie-inspanningen zijn sinds de zomerperiode nadrukkelijk geïntensiveerd.
Alle PMD containers op de milieuparken zijn voorzien van nieuwe stickers om de bezoekers
te wijzen op het gebruik en wat er in mag. Daarnaast is er in De Wassenaarse Krant een
sticker meegestuurd waarin nog eens duidelijk de “scheidingsregels” zijn aangegeven
middels pictogrammen. Deze “scheidingsregels” worden maandelijks in De Wassenaarse
krant opgenomen. Ook wordt er elke maand uitgebreider aandacht aan een afval
gerelateerd onderwerp besteed, waarbij nut en noodzaak van het scheiden van afval belicht
wordt. Op de website van de gemeente is een speciale pagina ingericht waar meer
informatie te vinden is over het scheiden van het afval. We zijn hiernaast ook nog van plan
om aparte bijeenkomsten met inwoners te organiseren. Deze activiteiten moeten vanwege
de corona situatie helaas wat worden uitgesteld.
Gelijkertijd is ook Avalex gestart met een campagne over het beter scheiden van het GFT.
Deze campagne loopt o.a. via de sociale media. Dit is afgestemd met de gemeentelijke
communicatie.
3. Voortgang traject ondergrondse containers (planning iets moeten bijstellen)
In de raad van 16 juli 2019 is besloten dat er ter verdere ondersteuning van het
terugdringen van het restafval een aantal ondergrondse containers zouden worden
geplaatst. Om tot de uitvoering hiervan te kunnen komen heeft er een inventarisatie
plaats gevonden van de complexen waar ondergrondse containers gewenst zijn. Dit heeft
geleid tot het opstellen van een locatieplan met daaraan gekoppeld aanwijsbesluiten. In de
uitrol zullen belanghebbende schriftelijk geïnformeerd worden over het locatieplan en de
voorgenomenplaatsing van een ondergrondse container. Nadat de publicatie en de
belanghebbende geïnformeerd zijn is er een periode van 6 weken om een zienswijze in te
dienen. We zullen hierbij zorgvuldig handelen, zodat er zo goed mogelijk rekening kan
worden gehouden met de belangen van de inwoners. Indien er signalen zijn vanuit
bewoners dat zij bezwaren zien tegen de plaatsing van de containers gaan wij vroegtijdig
en actief met ze in gesprek om tot een zo goed mogelijke oplossing te komen.
4. Invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing (toezegging kadernota)
Als onderdeel van de behandeling van de kadernota heeft de wethouder toegezegd uitleg te
willen geven over de opbouw en de beïnvloedbaarheid van de afvalstoffenheffing. Een van
de zaken die hierbij betrokken wordt is de uitgevoerde miniscan over de hoogte van de
afvalstoffenheffing zoals gemeld in de raadsinformatiebrief van 14 juli 2020. In overleg met
de Griffie is er gezocht naar een mogelijkheid om u hierover in het najaar nader te
informeren. Helaas is dit agenda technisch niet gelukt om dit nog voor de
begrotingsbehandeling te laten plaatsvinden. We komen daarom graag in het eerste
kwartaal van 2021 bij u terug, zodat dit ruim voor de kadernota 2022 met u besproken kan
worden.
5. Terugkoppeling bestuursvergadering
Op 16 oktober heeft er een bestuursvergadering plaatsgevonden. In deze vergadering zijn
onder andere de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:
-
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Informatiedeling met de raden
Op verzoek van wethouder Schokker is het onderwerp informatiedeling met de
Raden wederom aan de orde gesteld (motie 109). Binnen het bestuur zijn er
concrete afspraken gemaakt over het delen van informatie met de gemeenteraden.
Hierbij is herbevestigd dat informatie vanuit de bestuursvergadering in principe
uitsluitend gedeeld kan worden met de colleges. Dit is in lijn met de opzet van de
GR van Avalex en sprake is van een collegeregeling. Dit betekent dat de trimester
rapportage Avalex niet als product volledig gedeeld kan worden met de raad. De
raden krijgen wel de begroting en jaarrekening toegezonden. Om de raden toch te
voorzien van voldoende informatie zal er een raadsinformatiebrief verstuurd worden
met relevante informatie na afloop van elke Avalex bestuursvergadering (zoals
onder dit punt). Daarnaast zal de raad drie keer per jaar standaard de

opdrachtgeversrapportage ontvangen. Deze rapportage is specifiek opgesteld voor
de gemeente Wassenaar. Deze treft u aan in de bijlage.
Taakstelling begroting 2021:
In de begroting van Avalex voor 2021 is een taakstelling van € 500.000,- verwerkt.
Deze dient te worden gerealiseerd op personeel, inzamelmiddelen en
bedrijfsvoering. Avalex geeft aan dat zij verwacht dat deze bezuiniging inderdaad
behaald zal kunnen worden.
-

Trimester rapportage Avalex:
Uit de trimester rapportage van Avalex komt naar voren dat de invloed van Corona
duidelijk zichtbaar is in de cijfers. Ondanks de invloed van Corona laat het voor
Wassenaar niettemin een gunstige financiële prognose zien van € 25.000,- voordeel
op de DVO aan het eind van 2020. Dit wordt veroorzaakt door minder uitgaven aan
de inzameling en de verwerking van het PMD en hogere dan verwachte inkomsten
uit de verkoop van grondstoffen.

-

Traject verwerkingscontract restafval
In alle deelnemende gemeenten is het voorstel om een parallel traject te doorlopen
voor de verwerking van het restafval in de commissies en of de raad geweest. De
toezeggingen die door de wethouder gedaan zijn in de commissie in wassenaar zijn
opgenomen in het document en maak daarmee onderdeel uit van het verdere
traject. Met de griffie zal overlegd worden om begin december een presentatie
KplusV te organiseren waarbij de vervolgstappen toe gelicht worden. Het definitieve
voorstel zal voorgelegd worden ter besluitvorming in de raad van 26 januari 2021.

-

Aanpassen van de GR
Op 15 september heeft de Raad van Wassenaar besloten tot goedkeuring van een
voorgestelde aanpassing van de GR. Het bestuur van Avalex heeft deze aanpassing
bekrachtigd. De gemeente Delft zal de publicatie verzorgen. Tijdens de bespreking
met uw Raad is naar voren gekomen dat er een bijdrageverordening dient te
worden opgesteld. De wethouder heeft dit aan de orde gesteld en deze zal begin
volgend jaar door Avalex worden opgesteld en aan het bestuur worden voorgelegd.

-

Huisvesting
Op dit moment beschikt Avalex over 2 vestigingen. Een in Den Haag en een in
Delft. Avalex is aan het onderzoeken of er kosten voordelen te behalen zijn om de
gehele bedrijfsvoering op een locatie te huisvesten. Er wordt nu gekozen voor een
methodiek om een opdrachtgever te contracteren met inachtneming van alle
geldende aanbestedingswet- en regelgeving. Voor het bestuur zijn go / no-go
momenten ingebouwd.

-

Accountantsverklaring 2019
Avalex heeft een goedkeurende verklaring van de accountant ontvangen over de
jaarrekening 2019.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

drs. H.I.P. Oppatja,
gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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