
Technische vragen naar aanleiding van collegebrief over nascheiding plastic bij AVR 

- Waarom wordt er niet eerst gerapporteerd over de voortgang van het Huishoudelijk Afval 

Plan, om op basis van deze informatie te besluiten over nascheiding? 

- Wat gebeurt er met de gescheiden plasticstroom? Bij een vorige nascheidingsinstallatie uit 

2003 werd dit plastic volgens het Vakblad Afval! afgezet 'als secundaire brandstof’. Werkt 

deze nascheidingsinstallatie nog? Zo nee, wat is ermee gebeurd? Zo ja, waarin verschilt deze 

nieuwe nascheidingsinstallatie van de vorige? 

- Naar welke bedrijven gaat de gescheiden plasticstroom? Voor welke prijs, en hoe verhoudt 

deze prijs zich tot de prijs van plastic als verbrandingsgrondstof? 

- Welke producten worden van het plastic gemaakt, en hoeveel procent van de plasticstroom 

wordt in welk product omgezet? 

- Kan het college (zo nodig vertrouwelijk) het conceptcontract voor nascheiding en het totale 

contract over afvalverwerking aan de raad zenden? 

- Hoe verhoudt dit contract zich ten opzichte van het AVR contract dat de gemeente al heeft? 

Gaat het om dezelfde totale afvalstromen? Wordt er bovenop deze afvalstromen voor het 

plastic extra betaald? 

- In de brief wordt gesproken over bijbetalingen wanneer de gemeente te weinig plastic in de 

ongescheiden afvalstroom aanbiedt. Daarmee wordt een boete gesteld op gescheiden 

afvalinzameling. Waarom gaat het college akkoord met deze bepaling? 

- Er zijn experimenten om meer gescheiden plastic te verzamelen in plastic containers en om 

met verschillende kleuren vuilniszakken plastic in ORAC-containers te scheiden. Hoe veel 

plastic wordt op deze wijze verzameld? Als hier volop wordt ingezet, hoeveel plastic kan dan 

op deze wijze verzameld worden in 2018, 2019, 2020 en volgende jaren? 

- Hoeveel minder plastic wordt er primair verzameld als deze inspanningen tot na het 

nascheidingscontract worden uitgesteld? 

- Veel van het plastic-afval dat in het nascheidingscontract bedoeld wordt, komt van 

verpakkingen. Door in te zetten op minder en ander verpakkingsmateriaal, kan er veel 

bereikt worden. Is het juist als er minder plastic verpakkingsmateriaal wordt gebruikt, een 

boete volgt in het huidige AVR contract? 

- Heeft het college zich ervan vergewist dat het nieuwe kabinet geen ander afvalbeleid gaat 

voeren, en welke gevolgen dit anders voor het contract kan hebben? 

- De gemeente krijgt een vergoeding voor gescheiden afval uit het afvalfonds, waaraan 

bedrijven die verpakte producten op de markt brengen geld storten. Waarop is gebaseerd 

dat naar aanleiding van de evaluatie van het afvalfonds geen substantiële wijzigingen in de 

hoogte van de vergoeding voor gescheiden afval zullen plaatsvinden? Is ook uitgezocht of de 

evaluatie kan leiden tot meer of minder aanbod van plastic? 

- Is er rekening gehouden met het scenario dat er meer met statiegeld gewerkt wordt, 

waardoor zowel het afvalfonds kleiner wordt, als het aanbod aan plastic in het restafval? 

Hoe? 

- In de brief staat dat de gemeente in 2020 een aanbesteding voor een nieuw 

afvalverwerkingscontract moet opstellen. Ook staat er dat in februari 2020 een nieuw 

contract moet ingaan? Hoe is de planning tussen nu en de ingangsdatum van een nieuw 

contract, inclusief de informatie aan en de besluitvorming in de gemeenteraad? 
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