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1 INLEIDING 
 

 

Voor u ligt het Afval- en grondstoffenplan 2016 – 2019 van de gemeente Lochem. In dit plan staan de 
ambities en de uitvoering van het afvalbeleid dat voortborduurt op het huidige succesvolle 
inzamelsysteem. Er zijn in de afgelopen 3 jaar flinke stappen gezet met het scheiden van afval. Zo 
steeg het bronscheidingspercentage van 51% in 2010 naar 66% in 2014, terwijl het landelijke 
scheidingspercentage op 50% ligt. Sinds 2010 is de hoeveelheid ongescheiden restafval gedaald van 
254 naar 120 kilo per inwoner in 2014. Tegelijk blijkt uit sorteerproeven dat er met het restafval nog 
een aanzienlijke hoeveelheid waardevolle stoffen wordt weggegooid, terwijl die als grondstof heel 
goed opnieuw zijn te gebruiken. Maar ook blijkt dat de aanbiedfrequentie van de minicontainer steeds 
lager wordt; de grijze minicontainer voor restafval wordt gemiddeld minder dan 13 keer per jaar 
aangeboden en de groene container voor gft slechts 9 maal. 

In het afvalplan stellen we als hoofddoel voor de planperiode 2016 – 2019 een daling van het restafval 
naar 95 kilo. Deze ambitie vraagt een verdergaande focus op de transitie van afval naar grondstoffen. 
Bij deze transitie creëren we maatschappelijke waarde. Uiteraard blijven een goede dienstverlening, 
een beter milieu en reductie van CO2 centraal staan, maar daarnaast betekenen participatie van 
bewoners en werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meerwaarde bij het bereiken van 
onze doelstellingen. 

Door de mondiaal toenemende welvaart en groei van de wereldbevolking stijgt de vraag naar 
grondstoffen, met beschikbaarheidsrisico’s en prijsschommelingen tot gevolg. Dat dwingt ons tot het 
steeds slimmer omgaan met grond- en 
hulpstoffen en  hergebruik daarvan wordt 
steeds belangrijker.  

Het kabinet wil met het programma Van 
Afval Naar Grondstof (VANG) de transitie 
naar een circulaire economie bevorderen. 
De visie van een circulaire economie dient 
als inspiratie voor het afvalbeleid.  

In Lochem onderschrijven we deze 
gedachten van een transitie van afval 
naar grondstoffen in een circulaire 
economie en willen we verantwoord 
omgaan met grondstoffen.  

Deze doelstellingen die gericht zijn op een 
circulaire economie  worden versterkt door ons beleid over het klimaat- en energiebeleid. Hier wordt 
bevestigd dat hergebruik van grondstoffen een belangrijke bijdrage levert aan de reductie van CO2. 

In het klimaatbeleid Lochem zoals verwoord in het Uitvoeringsprogramma klimaat en energie 2015  is 
de reductie van restafval en het vergroten van de herbruikbare fracties een belangrijk middel om de 
klimaatdoelen van Lochem te halen.



2 WAT IS ER GEREALISEERD – TERUGBLIK OP DE RESULTAT EN VAN DE 
INVOERING DIFTAR 
 

 

2.1 DE RESULTATEN  

 

In de afgelopen 2,5 jaar is de invoering van het nieuwe afvalsysteem succesvol gebleken. De 
invoering heeft gezorgd voor een forse afname van de hoeveelheid restafval en een daling van de 
gemiddelde afvalstoffenheffing. Verder zijn, samen met de invoering van de gescheiden inzameling 
van plastic verpakkingen, een hoger afvalscheidingspercentage,  lagere verwerkingskosten en een 
reductie van CO2 gerealiseerd. Daar waar zich in 2013 nog de nodige aanloopproblemen voordeden 
zijn deze in 2014 opgelost en kunnen we nu concluderen dat bewoners aan het nieuwe 
inzamelsysteem gewend zijn. Dat valt ook op te maken uit de jaarcijfers 2014 en 1e helft 2015, waaruit 
een consolidatie van de afname van het restafval blijkt. 

De resultaten voor en na de invoering van diftar zijn als volgt (in kg ’s per persoon per jaar): 

 2012 Doelstelling 2013 2013 2014 
     
Restafval 249 170 115 117 
Gft 140 100 98 100 
Kunststof 5 20 19 20 

  

Resultaten v.w.b. restafval van de 8 gemeenten in het werkgebied van Circulus-Berkel. 

 

Behalve veel minder afval, zien we tegelijk dat de totale kosten die met de inzameling en verwerking 
hebben te maken, flink zijn afgenomen. De variabele kosten, die gerelateerd zijn aan het aanbod, zijn 
gehalveerd. Op basis van het gemiddelde aantal aanbiedingen betaalt een gezin nu € 199,35 per jaar, 
tegen € 266,- in 2012.  

 



2.2 WAT KAN ER BETER 

 

Om inzicht te krijgen in de samenstelling van het restafval worden al enkele jaren sorteerproeven 
uitgevoerd. De informatie uit deze proeven is van essentieel belang om nieuw beleid te ontwikkelen en 
te voorspellen wat de resultaten daarvan zijn. Uit de bevindingen van de sorteerproeven kan worden 
geconcludeerd dat er nog steeds winst te behalen is. Vooral de hoge percentages etensresten, plastic 
en papier in het restafval vallen op.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 WAT GAAN WE DOEN – DOELSTELLINGEN VAN HET NIEUWE AFVALPLAN 
2016 - 2019 
 

De in dit plan opgenomen doelstellingen sluiten aan bij de nieuwe landelijke VANG doelstellingen 
(VANG: Van Afval Naar Grondstof, het landelijk beleidsprogramma van het ministerie van I&M, VNG 
en NVRD) waarin als doelen zijn gesteld, dat er in 2020 75 kilo restafval per inwoner per jaar wordt 
ingezameld en 75% bronscheiding.  

3.1 DIT RESULTEERT IN DE VOLGENDE DOELSTELLINGEN IN 2019 

• Het percentage bronscheiding bedraagt 75 (2014: 66)  
• De hoeveelheid fijn restafval neemt af tot 95 kg per inwoner (in 2014: 117 kg) 
• De hoeveelheid PMD-verpakkingen (plastic, metaal en drank- en sappakken)stijgt naar 25 kg 

per inwoner (in 2014: 21 kg) 
• De hoeveelheid gescheiden ingezameld oud papier neem toe tot 75 kg per inwoner (in 2014: 

71 kg) 
• Bij de uitvoering van het plan wordt meerwaarde gecreëerd door burger participatie 
• Waar mogelijk worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ingezet. 

3.2 CO2 REDUCTIE 

Betere scheiding van afval leidt tot minder CO2-productie draagt bij aan de doelstellingen uit het 
Lochemse uitvoeringsprogramma Klimaat en Energie 2015. In de onderstaande tabel is de behaalde 
CO2 besparing aangegeven tot nu toe, het nog aanwezige potentieel en de besparing op basis van de 
75% scheidingsdoelstelling uit dit afvalplan. Hiervoor zijn de vijf belangrijkste reststromen 
meegenomen: oud papier en karton, gft-afval, glas, textiel en kunststoffen. Het effect van preventie 
(minder afval, minder CO2-uitstoot) is in dit overzicht niet meegenomen.  

 
CO2 besparing afvalscheiding gemeente Lochem  
(t.o.v. 2012) 

In kg CO2 

Huidige CO2 besparing (2014)  7.456.630  

 
Potentiele CO2 besparing bij 100% afvalscheiding  10.875.588 

 
CO2 besparing o.b.v. 75% scheidingsdoelstelling   8.157.916 

 

 

De besparing van ca. 700 ton is gelijk aan het jaarlijkse gas- en elektriciteitsverbruik van 160 
huishoudens of met de besparing die kan worden bereikt als er op 400 woningen zonnepanelen 
worden gelegd. 

 

 



3.3 GEEN HOGERE AFVALBEHEERKOSTEN  

Voorwaarde voor de uitvoering van het Afvalplan is dat de doorontwikkeling van het afvalbeleid niet 
mag leiden tot een stijging van de totale afvalbeheerkosten. Voor de financiering van een nieuw 
inzamelingssysteem geldt dat de extra investeringen niet mogen resulteren in een stijging van de 
kosten per aansluiting. Verder is een uitgangspunt om de huidige voorzieningen en uitstaande 
inzamelmiddelen zoveel mogelijk te behouden om zo kapitaalvernietiging te vermijden.  
  



4 HET NIEUWE SYSTEEM  
 
 
De essentie van het toekomstige afvalbeleid is meerwaarde te creëren op het terrein van milieu, 
sociaal en geld. Dit realiseren we door het verder intensiveren en optimaliseren van de dienstverlening 
bij het inzamelen van grondstoffen en het stapsgewijs afbouwen van de dienstverlening voor het 
inzamelen van restafval. Hiervoor is een systeemwijziging noodzakelijk met als uitgangspunt het 
zogenaamde omgekeerd inzamelen: hoge service bieden op het aan huis ophalen van grondstoffen, 
het restafval wordt weggebracht naar een ondergrondse verzamelcontainer. Met dit systeem, zo blijkt 
uit ervaringen elders in het land, kan de hoeveelheid restafval nog aanzienlijk dalen. Uit onderzoek 
blijkt ook dat er een zekere bereidheid is om afval en grondstoffen gescheiden aan te bieden als de 
service op grondstoffen wordt verhoogd en het aanbieden van restafval wordt ontmoedigd.  

Hieronder zijn de te doorlopen stappen beschreven waarbij tussen stap 1 en 2 een evaluatiemoment 
plaatsvindt op grond waarvan de gemeenteraad over stap 2 een definitief besluit kan nemen. 

 

4.1 STAP 1: OPTIMALISEREN DIENSTVERLENING GRONDSTOFFEN (2016-2017) 

 
Met stap 1 wordt de aanzet gegeven om de dienstverlening op de inzameling van grondstoffen te 
verhogen. Zo is in dit voorjaar de gescheiden inzameling van verpakkingsafval (kunststof, blik en 
drankpakken) reeds gestart en worden tijdens deze stap ook Boeken, Elektrische apparaten, 
Speelgoed en Textiel 2-maandelijks huis-aan huis opgehaald (via de zgn. BEST-tas).  
Verder wordt in deze fase gemeente breed de inzamelingfrequentie van restafval gewijzigd in 1x per 4 
weken.  
Tenslotte wordt, ter voorbereiding op een besluit over stap 2, in drie wijken een pilot opgezet met 
‘omgekeerd inzamelen’. 
 

4.1.1 INZAMELING BEST-TAS  

 
Door het invoeren van de BEST-tas wordt de dienstverlening 
voor het gescheiden inzamelen van kleine elektrische apparaten 
en de inzameling van kringloop producten vergroot. Naast 
milieuwinst levert de invoering van de BEST-tas 
werkgelegenheid (inzamel- en sorteerwerk) op voor mensen met 
een afstand tot regulier werk. Bij de uitvoering zal het 
kringloopbedrijf 2Switch zoveel mogelijk worden betrokken. De 
verkoopbare producten worden verkocht via de kringloopwinkel 
van 2Switch.  
 
Besluitvorming over invoering van de BEST tas vindt naar verwachting dit najaar plaats en bij een 
positief besluit wordt de implementatie in het voorjaar 2016 opgestart.  
 
 
 

4.1.2 AANTAL INZAMELMIDDELEN PER AANSLUITING  

 
In dit Afvalplan is het uitgangspunt dat er vier grondstofstromen gescheiden aan huis worden 
ingezameld. Het betreft: GF(T)-afval, verpakkingsafval (PMD), oud papier en BEST-tas. Het ter 
beschikking stellen van extra inzamelmiddelen gebeurt gefaseerd, waarbij het aantal verschillende 
containers per huishouden in de kernen maximaal drie blijft en in het buitengebied vier (eventuele 
uitbreiding met een minicontainer voor oud papier).  



 

4.1.3 INZAMELING RESTAFVAL  

 
De invoering van diftar in combinatie met het gescheiden inzamelen van het verpakkingsafval heeft 
geresulteerd in een aanzienlijke vermindering van de hoeveelheid 
restafval waardoor de huidige dienstverlening (1 x per 2 weken) niet 
meer passend is bij de nieuw ontstane situatie. De gemiddelde 
aanbied frequentie van de container voor restafval ligt nu reeds op 
minder dan 1 x per 4 weken. Met de verdere uitbreiding van de 
service op grondstoffen is nagenoeg iedereen in staat om nog meer te 
scheiden en minder vaak restafval aan te bieden en is de verwachting 
dat het overgrote deel van de mensen met deze inzamelfrequentie uit 
de voeten kan. Voor degene die buiten hun invloed om meer afval 
produceren dan gemiddeld, blijft een regeling voor kwijtschelding en medisch afval bestaan. In 
voorkomende gevallen kunnen mensen een pas aanvragen en het restafval wegbrengen naar een 
ondergrondse container in de buurt.  
 
In deze fase van het Afval- en grondstoffenplan wordt bij wijze van proef in Barchem, Harfsen en een 
deel van Lochem (totaal circa 3.500 adressen) een pilot met omgekeerd 
inzamelen uitgevoerd om ervaring op te doen met het systeem. In de proef zullen 
ook buitengebieden worden meegenomen met een vierde container voor oud 
papier en waarbij de inzamelfrequentie voor restafval naar 1 x per 4 weken gaat.  
Bij de inzameling van oud papier worden de bestaande structuren intact gelaten 
en willen we verenigingen hun rol niet ontnemen. 
De resultaten van de proef worden meegenomen in de besluitvorming over stap 2. 
 
 

4.2 STAP 2: OMGEKEERD INZAMELEN (2018-2019) 

 
Om de hoofddoelstelling van (nog) minder restafval te realiseren is zoals gezegd een algehele 
systeemwijziging noodzakelijk. De infrastructuur voor restafval in de gemeente Lochem moet hiervoor 
worden uitgebreid. Hiervoor is een investering nodig in ondergrondse containers. De pilot moet 
uitwijzen om hoeveel ondergrondse containers het gaat op de schaal van de hele gemeente en wat de 
investerings- en exploitatiekosten zijn. 
 
Door de forse afname van het restafval en inlevering van de grijze container kan daarvoor in de plaats 
de inzameling van oud papier plaatsvinden in een minicontainer. Hiermee wordt tegelijkertijd de 
inzameling van oud papier geoptimaliseerd. Nu zijn er naast Circulus-Berkel nog 27 verenigingen 
actief; er zijn verenigingen die 1x per maand een container hebben staan, verenigingen die 
maandelijks met eigen materieel huis-aan-huis inzamelen en verenigingen die 4-wekelijks samen met 
Circulus-Berkel met minicontainers inzamelen. Ook vindt bij een deel van de huishoudens helemaal 
geen papierinzameling plaats. 
 
Bij inzameling met minicontainers wordt het de burger makkelijker gemaakt om oud papier gescheiden 
aan te bieden. Dit resulteert in betere afvalscheiding, minder wegwaaiend papier op straat en er is, 
afhankelijk van de logistieke keuze, een efficiëntere inzameling mogelijk. Dit laatste hangt samen met 
de rol van de verenigingen. De uitwerking van dit onderdeel zal in samenspraak gebeuren met de 
verenigingen die nu oud papier inzamelen. 
 
De inzameling van oud papier kan worden geïntensiveerd. Nog niet in alle delen van de gemeente 
vindt een huis-aan-huis inzameling plaats, hetzij door verenigingen, hetzij met een blauwe 
papiercontainer door Circulus-Berkel. In die gebieden waar geen inzameling plaatsvindt, krijgen de 
bewoners het aanbod om de vrijkomende container voor restafval aan te houden en daarmee hun oud 



papier aan te bieden. Waar verenigingen inzamelen gaan we het gesprek aan om de resultaten van 
hun inzameling te verbeteren.  

4.3 OVERIG 

 

Inzameling en verwerking van voedselresten/GF  

Uit sorteeranalyses blijkt dat er nog veel groente- en fruitafval (gf) in het restafval zit (in 2014 25,3 
kg/inwoner en relatief weinig tuinafval (in 2014 3,1 kg/inwoner) ). Terwijl in de groene container 
overwegend tuinafval zit (ruim 90%). Bijna al het keukenafval verdwijnt dus in het restafval. Omdat 
voedselresten de grootste component is in het restafval, kunnen interventies gericht op deze stroom 
een belangrijke bedrage leveren aan realisatie van de scheidingsdoelstelling. Om te beginnen moet 
de t(uinafval)- en de gf-fractie als twee aparte stromen worden beschouwd. Daarbij is het interessant 
om in pilots na te gaan hoe het gemak voor de burger kan worden verhoogd, en de 
scheidingsresultaten verbeterd. In 2016 komen we met een concreet onderzoeksvoorstel. 

Educatieprogramma ‘CleanWise’ op alle scholen  

In het kader van meer afvalscheiding in de gemeente Lochem krijgen alle basisscholen in 2015 de 
mogelijkheid om het afval van de school te scheiden en deze gescheiden stromen aan te bieden aan 
Circulus-Berkel, die de scholen gemakkelijk in de inzamelroute kan opnemen. Het gaat daarbij om 
GFT, kunststof verpakkingsafval, blik, papier en drank- en sappakken. Het restafval dat scholen 
overhouden, wordt als bedrijfsafval afgevoerd. 

Voorwaarde voor deelname is dat de school meedoet aan het educatieve programma dat Circulus-
Berkel in samenwerking met de Lochemse uitvinder, 
gereedschapsmaker en ontwerper Rick Claassen heeft ontwikkeld, en 
gebruik maakt van het communicatiemateriaal van Circulus-Berkel. Dit 
materiaal is sterk gericht op het betrekken van ouders/verzorgers bij 
afvalscheiding.  

Na evaluatie van het programma voor de basisscholen wordt begin 
2016 bekeken of opschaling naar alle scholen mogelijk is.  

Afvalcoach 
Bij de invoering van gespiegeld inzamelen introduceren we een  
afvalcoach. Op verzoek of na een melding of een klacht gaan medewerkers van Circulus-Berkel 
(eventueel samen met medewerkers van Delta) in de rol van afvalcoach langs om het omgekeerd 
inzamelen uit te leggen en bewoners bij te staan bij de uitdagingen die zij tegenkomen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 COMMUNICATIE 
 
 
Inwoners van de gemeente Lochem komen met de invoering van nieuw afvalbeleid in aanraking met 
veranderingen op het gebied van inzameling en scheiding van afval en (herbruikbare) grondstoffen: 
afvalbeleid raakt alle inwoners. De introductie, implementatie en begeleiding van het beleid en de 
concrete stappen vragen daarom om concrete informatievoorziening, goede timing en een proactieve 
communicatieaanpak. Een aanpak die bij uitstek de kans geeft om inwoners niet alleen te informeren 
maar ook deelgenoot te maken van de achtergronden en relevantie van het beleid: het creëren van 
méér waarde uit afval en grondstoffen . Van belang, want beleid appelleert steeds meer aan de 
verantwoordelijkheid en keuzes van inwoners zelf. 
 
Communicatietraject: planvorming 
 In een op te stellen uitvoeringsplan worden de verschillende fasen van het communicatietraject 
omschreven in tijd, partners en middelen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de 
gemeentebrede en  de wijk- of woonkerngerichte inzet van  communicatiemiddelen – en acties bij de 
introductie, implementatie en evaluatie van de pilot.   
 
Uitvoering 
De uitvoering van het communicatietraject vindt plaats vanuit een nauwe samenwerking tussen de 
gemeenten Lochem, Circulus-Berkel en sociale partners en lokale bewonersorganisaties. Deze 
samenwerking geeft de kans de bereikbaarheid voor inwoners te vergroten en ook in de communicatie 
alert te blijven op relevante bewonersvragen en –signalen. In de interactie met inwoners is de rol van 
(georganiseerde) bewonersorganisaties een belangrijke schakel in het wijkgericht stimuleren van 
actieve deelname aan afvalscheiding en het creëren van draagvlak en een actieve bijdrage aan 
omgekeerd inzamelen.  
 
Overstijgende communicatiedoelstelling 
In het uitvoeringsplan worden specifieke communicatiedoelstellingen omschreven voor de diverse 
fases. Daarbij wordt de volgende overstijgende communicatiedoelstelling gehanteerd: 
Het motiveren van inwoners tot het leveren van een actieve bijdrage aan optimaal 
afvalscheidingsgedrag en afvalpreventie, het terugdringen van de hoeveelheid restafval en aan een 
gezamenlijke inspanning voor een mooie buurt.  
 
Een belangrijk uitgangspunt in de communicatie en informatievoorziening: de informatie is 
toegankelijk, herleidbaar en voor iedere doelgroep bereikbaar.  
 
Communicatieboodschap 
De boodschap in diverse communicatie-uitingen en –acties wordt geformuleerd op basis van 
gezamenlijke vertrekpunten:  

• Lochem zet – na de invoering van de verpakkingencontainer - op het gebied van afval en 
milieu vervolgstappen op weg naar een duurzamere en schone samenleving.  

• Lochem creëert méér waarde uit afval en grondstoffen  
o door het terugbrengen van de hoeveelheid restafval, het (optimaal) faciliteren van 

afvalscheiding en hergebruik; 
o door het stimuleren van bewoner participatie en creëren van sociale werkgelegenheid. 

• De gemeente Lochem houdt met haar inwoners de kosten beheersbaar. 
  
Communicatie en participatie: middelen  
De strategie, middelen en fasering van het communicatietraject worden in een uitvoeringsplan nader 
omschreven. Daarbij wordt rekening gehouden met gestuurde informatie  (push), vraaggerichte 
communicatie , ofwel beschikbaarheid als interactie ; de beschikbaarheid van een callcenter of 



wijkcoach. Zowel bestaande als nieuwe middelen worden voor de diverse fasen ingezet variërend van 
gemeenteberichten, persoonlijke malingen, digitale informatie, advertentie en rubrieken en plenaire 
bijeenkomsten.  
 
Bewoner als partner  
In het uitvoeringplan voor de introductie en implementatie van de pilot omgekeerd inzamelen wordt  
bijzondere aandacht gegeven aan (plenaire) interactie ; naast persoonlijk contact met een coach in 
de wijk worden lokale inloopavonden georganiseerd en inwoners gevraagd op enkele belangrijke 
punten mee te denken.  Inwoners van deze kernen krijgen feedback op de gezamenlijke inspanningen 
van de kern of wijk door het bekend maken van resultaten. Door betrokken bewonersorganisaties 
wordt in samenspraak onderzocht of inwoners zich voldoende gemotiveerd en ondersteund voelen en 
welke acties of stimulans daar eventueel bij nodig zijn. Deze aspecten worden tevens onder de loep 
genomen in een digitale peiling en een kwalitatief interview onder een representatieve inwonersgroep. 
De peiling vindt zowel in de introductie- als de implementatiefase plaats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 FINANCIËN EN TARIEVEN 
 

 

8.1 FINANCIËN 

 
 
Voor de raming van de kosten en baten moet onderscheid gemaakt worden in (jaarlijkse) 
exploitatiekosten en (eenmalige) investeringskosten. 
Voor de communicatie en participatie van fase 1 dienen eenmalig kosten te worden gemaakt. Deze 
kosten bedragen € 75.000,- in 2015 en 2016. 
 
Voor het uitvoeren van de proef  ‘omgekeerd inzamelen’ dient geïnvesteerd te worden in 
ondergrondse verzamelcontainers voor restafval. Het benodigde investeringsbudget bedraagt hiervoor 
€ 140.000,- in 2016. Hierbij is vooralsnog geen rekening gehouden met investeringskosten in 
minicontainers voor oud papier en met desinvesteringskosten van minicontainers restafval. 
 
Beide bedragen kunnen uit de reserve afvalstoffenheffing worden betaald. Deze reserve is 
voornamelijk opgebouwd uit afrekeningen en van dividenduitkeringen van Circulus-Berkel. De reserve 
dient ter dekking van de kosten van nieuw beleid op het gebied van de afvalinzameling.     
 
Na evaluatie van stap 1 wordt eind 2016/begin 2017 voor stap 2 een voorstel met financiële 
consequenties voor besluitvorming aan de raad voorgelegd. 
 
 
 

8.2 ONTWIKKELING VAN HET TARIEF AFVALSTOFFENHEFFING 

 

Naar verwachting zullen door de genoemde maatregelen de ingezamelde hoeveelheden restafval de 
komende jaren  geleidelijk minder worden door het steeds beter scheiden van waardevolle fracties uit 
het restafval. 

Vanaf 1 juli 2016 wordt een nieuw verwerkingscontract van kracht voor de verwerking van ons 
restafval. Afval wordt dan verwerkt bij SITA in Duiven en Coevorden. Financieel betekent de nieuwe 
verwerkingsovereenkomst een besparing op de verwerkingskosten: deze verwerkingskosten bedragen 
dan minder dan de helft van die onder het huidige contract.  

Verder willen we het brengen van restafval naar verzamelcontainers stimuleren evenals het beter 
scheiden van gft-afval. Om die reden is het te overwegen om het aanbiedtarief voor een 
verzamelcontainer voor restafval  iets te verlagen. 

Hieronder een indicatie van de tariefontwikkeling, ervan uitgaande dat er geen grote wijzigingen in de 
aangeboden hoeveelheden optreden en geen wijziging van de nu bekende verwerkingskosten 
alsmede van hoe de reserve kan worden ingezet. Dit mede als uitwerking van het besluit van de raad 
uit 2014 om de reserve afvalstoffenheffing af te bouwen en deze ten gunste te laten komen van het 
tarief. 

Circulus-Berkel heeft verzocht om de overname in eigendom van alle ondergrondse 
verzamelcontainers en daarmee de gemeente te ontzorgen bij het beheer, onderhoud en vervangen 
van deze containers. Deze containers zijn nu in eigendom van de gemeente Lochem. Wij willen 
gehoor geven aan het verzoek van Circulus-Berkel en gaan deze overname voorbereiden. Op dit 
moment is niet duidelijk wat de financiële consequenties daarvan zijn, maar we gaan er van uit dat dit 
een gunstig effect heeft op de omvang van de reserve afvalstoffenheffing en/of het tarief volgens de 
Dienstverleningsovereenkomst dat Circulus-Berkel ons in rekening brengt.  



 

De definitieve tarieven worden jaarlijks opgenomen in de Verordening Afvalstoffenheffing en de 
begroting. 

De komende jaren zou de tariefontwikkeling dan als volgt kunnen verlopen:  

 2015 2016 2017 

Vastrecht 104,52 104,00 104,00 

Aanbiedtarief mini rest 5,01 5,20 5,30 

Aanbiedtarief rest 
verzamelcontainer 

1,91 1,70 1,70 

Aanbiedtarief mini gft 3,30 2,80 2,80 

Aanbiedtarief gft 
verzamelcontainer 

0,35 0,25 0,25 

Reserve afvalstoffen 585.000 170.000 70.000 

 

Uitgangspunten bij deze tariefontwikkeling zijn, dat: 
 

- de reserve afvalstoffen voor een deel wordt afgebouwd door die in te zetten om vaste kosten 
te dekken en waardoor het vastrecht op hetzelfde niveau blijft; 

- de prikkel tot het kritisch aanbieden blijft, door het aanbiedtarief iets op te laten lopen 
  het aanbieden op een verzamelcontainer wordt iets goedkoper; 

- een lager aanbiedtarief voor gft, in combinatie met een iets hoger bedrag voor een aanbieding  
restafval, bevordert bewuster omgaan met het aanbieden van gft. 
 

 
 
 


