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Aan de gemeenteraad       Volgnummer: 

         Dienst/afdeling: SLWE 

 

 

Onderwerp  

Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015 

 

Voorstel 

 

1. Een systeem van driewekelijks inzamelen restafval en plastic afval per 1 januari 2015 in te 

voeren bij wijze van proef voor de duur van 2 jaar. Inzameling van Gft blijft tweewekelijks. 

2. Een proef in Geffen per 1 januari 2015 uit te voeren voor de duur van 2 jaar waarbij bewoners 

een extra kliko krijgen voor het inzamelen van plastic afval. 

3. Projecten uit te voeren in 2015 bij (sport-) verenigingen waarbij de verenigingen frituurvet, 

sporttextiel, plastic en glas apart bij de accommodaties van deze verenigingen kunnen 

inzamelen en hiervoor een vergoeding ontvangen. 

4. Een proef in de wijk Piekenhoef te starten in voorjaar 2015 waarbij we elektrisch en elektronisch 

afval (apparaten, speelgoed, spaarlampen) apart inzamelen. 

5. Ondergrondse containers in de nieuwe wijk Horzak te plaatsen in voorjaar van 2015 voor de 

afvalstromen plastic, glas en textiel. 

6. Het prijsverschil tussen de grote en kleine kliko restafval te vergroten naar € 75,-. Dit 

prijsverschil is nu € 57,55. Hierdoor daalt het laagste tarief Afvalstoffenheffing van € 219,66 

naar € 210,94. Het hoogste tarief stijgt van € 277,21 naar € 285,93.  

7. Extra budget van € 57.500,- per jaar voor duur van de proef in te zetten voor communicatie en 

educatie in verband met: 

o de wijziging van inzamelfrequentie en inzameldagen bij de huis-aan-huis inzamelen; 

o de hierboven genoemde proeven en projecten; 

o bekendheid en bewustwording afvalscheiding en hergebruik van afval; 

o voorkomen zwerfafval; 

o lespakketten voor scholen voor educatie over afval. 

 

Aanleiding 

In 2012 startten we met een proces om te komen tot een andere aanpak van afvalinzameling in de 

gemeente Oss. Deze andere aanpak willen we omdat: 

 we geen verdere verbeteringen meer bereiken in: 

o afvalscheiding; 

o vermindering van de hoeveelheid restafval. 

 we te maken hebben met: 

o strengere landelijke afvaldoelstellingen; 
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o bezuinigingen. 

 

Via twee podiumbijeenkomsten, inbreng van het burgerpanel en twee opinienota’s koos de 

opiniërende commissie: 

 doelstellingen voor afval: wat willen we bereiken de komende jaren? 

 maatregelen in de afvalinzameling: welke maatregelen gaan we invoeren om deze 

doelstellingen te halen? 

De twee opinienota’s vindt u in bijlage 1 en 2 bij dit raadsvoorstel. 

 

Wat willen we de komende jaren bereiken? 

De gekozen doelstellingen, waarvoor we ons de komende jaren gaan inzetten, zijn: 

1. In 2016 is de Afvalstoffenheffing 15% lager ten opzichte van 2012 (daling: € 38,-). Dit 

willen we onder andere bereiken door een daling van de hoeveelheid restafval. 

2. Meer voorzieningen voor afvalinzameling in de wijk. 

3. In 2020 is er 60% minder restafval per inwoner ten opzichte van 2012. 

4. In 2020 bereiken we 70% afvalscheiding. 

5. In 2020 is de Afvalstoffenheffing 40% lager ten opzichte van 2012 (daling: € 100,-). 

 

Hoe gaan we de doelstellingen behalen?  

De opiniërende commissie gaf via twee opinienota’s advies over hoe we de nieuwe aanpak van 

afvalinzameling moeten invullen. Ook de inbreng van het burgerpanel hebben we hierin 

meegenomen. 

De nieuwe aanpak afvalinzameling omvat: 

a. een systeem waarbij we onze inwoners prikkelen om na te denken over hun afvalgedrag; 

b. meer mogelijkheden voor inzet van verenigingen bij afvalinzameling; 

c. service voor inwoners door meer voorzieningen in de wijk te plaatsen; 

d. meer en betere communicatie zodat onze inwoners en kinderen zich meer bewust worden 

van hergebruik van afval; 

e. voldoen aan de landelijke doelstellingen voor afvalscheiding. 

 

Ad a. Hierbij past een prikkel als verandering in hoe vaak we het afval ophalen. We willen minder 

restafval en meer gescheiden afval. Dit vertalen we door naar de service die we bieden via het huis-

aan-huis ophalen van afval. Dit betekent minder service op restafval, maar meer service op 

herbruikbare en recyclebare afvalstromen. 

Ook het prijsverschil vergroten tussen een grote en een kleine kliko prikkelt inwoners om afval beter 

te gaan scheiden. 

De opiniërende commissie vindt een prikkel in de vorm van betalen per kilo afval niet gewenst voor 

de gemeente Oss. 

 

Beoogd effect 
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We willen het volgende bereiken: 

1. daling van de afvalkosten; 

2. terugdringen van de hoeveelheid restafval; 

3. verbeteren van de afvalscheiding en voldoen aan de landelijke afvaldoelstellingen; 

4. vergroten mogelijkheden inzet van verenigingen bij afvalinzameling; 

5. via communicatie en educatie onze inwoners en kinderen bewuster maken van hergebruik 

van afval. 

 

Argumenten 

 

1.1. Invoering van een driewekelijks systeem van inzamelen van restafval en plastic leidt tot 

minder restafval en meer gescheiden plastic afval. 

Door minder vaak restafval in te zamelen willen we onze inwoners stimuleren om meer en beter 

afval te scheiden. Huishoudens moeten 1 week langer doen met de beschikbare ruimte in de kliko. 

Hierdoor wordt de noodzaak om beter te scheiden hoger. Het is nu makkelijk om herbruikbaar en 

recyclebaar afval in de grijze kliko te gooien. Door het beter apart houden van plastic, papier, Gft, 

textiel, etc. zal de kliko niet vol zitten na twee weken en is er nog plaats voor nog een week 

restafval. 

 

1.2. De afvalkosten dalen door verwachte daling hoeveelheid restafval en verandering 

inzamelfrequentie restafval en plastic afval 

Doordat we het restafval driewekelijks in plaats van twee wekelijks inzamelen zijn er negen 

inzamelrondes  minder nodig per jaar. Het driewekelijks inzamelen van plastic betekent vijf extra 

inzamelrondes per jaar. Tezamen betekent dit vier inzamelrondes per jaar minder rijden. Hierdoor 

dalen de afvalkosten. Daarnaast verwachten we een daling van de hoeveelheid restafval. Inwoners 

moeten hun afval beter scheiden omdat ze één week langer moeten doen met de beschikbare ruimte 

in de kliko. Minder restafval laten verwerken betekent ook een verlaging van de afvalkosten. 

 

1.3. Door vaker plastic afval in te zamelen, leveren we meer service aan onze inwoners 

Juist voor herbruikbare en recyclebare afvalstromen willen we niet inleveren op de service die we nu 

verlenen aan onze inwoners. We blijven dan ook het Gft elke twee weken inzamelen. Het plastic 

afval willen we driewekelijks inzamelen in plaats van één maal per maand. Zo verhogen we de 

service voor onze inwoners op deze herbruikbare afvalstroom. 

Door het driewekelijks inzamelen van restafval verwachten we een toename van de hoeveelheid 

gescheiden plastic afval. We kiezen ervoor om het plastic afval vaker in te zamelen en niet voor het 

extra plaatsen van ondergrondse containers voor dit afval. Door driewekelijks het plastic afval op te 

halen hoeven onze inwoners dit afval minder lang thuis te bewaren. Omdat we het plastic afval 

vaker huis-aan-huis op gaan halen verwachten we geen toename van de behoefte om dit afval weg 

te brengen naar een ondergrondse container.  
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2.1. De inwoners van Geffen ontvangen bij wijze van proef een extra kliko voor plastic afval. 

Hiermee bieden we oplossing voor het één week langer moeten bewaren van dit afval. 

In Geffen wordt nu het plastic afval iedere twee weken opgehaald. De inwoners van Geffen scheiden 

meer plastic afval dan de inwoners van de gemeente Oss. In Geffen heeft een huishouden gemiddeld 

circa 40 kilo plastic afval per jaar. In de gemeente Oss is dit circa 18 kilo. 

Door invoering van het driewekelijks inzamelen van plastic afval moeten de inwoners van Geffen hun 

plastic afval langer bewaren. Plastic afval neemt veel plek in. Een extra kliko kan hiervoor uitkomst 

bieden. 

We voeren een proef uit met een extra kliko voor plastic in Geffen voor de duur van 2 jaar. Naast 

verhoging van de service voor deze inwoners krijgen we ook inzicht in de hoeveelheid plastic die we 

hiermee inzamelen ten opzichte van het systeem van losse zakken. 

Indien de proef niet succesvol is, nemen we deze kliko’s terug. We zetten deze kliko’s dan opnieuw 

in voor vervanging van beschadigde en gestolen kliko’s. 

 

3.1. De proef in de wijk Piekenhoef geeft inzicht in de inzamelresultaten, de kosten en de mate van 

tevredenheid van inwoners over het systeem. Hiermee maken we een afweging of deze inzameling 

in de hele gemeente Oss invoeren. 

We starten in 2015 met een proef in de wijk Piekenhoef. Hierbij zamelen we het elektrisch en 

elektronisch afval apart in. Hierbij kunt u denken aan afgedankt speelgoed dat op batterijen werkt, 

kleine huishoudelijke apparaten, spaarlampen. Op dit moment maken we een afweging in hoe we dit 

afval willen inzamelen. Dit kan in een speciale zak van Wecycle die we zes maal per jaar huis-aan-

huis ophalen. Een andere mogelijkheid is het plaatsen van een ondergrondse container voor dit 

afval. We verwachten in het najaar van 2014 u aan te kunnen geven welke vorm van inzameling we 

toe gaan passen in deze proef. Op basis van de resultaten van deze proef overwegen we of deze 

inzameling wenselijk is om in de hele gemeente Oss in te voeren. 

 

4.1. In de nieuwe wijk Horzak zijn nu nog geen ondergrondse voorzieningen aanwezig. Gezien de 

hoeveelheid inwoners en de bebouwingsdichtheid zijn voorzieningen gewenst. 

De nieuwe wijk Horzak heeft nog geen ondergrondse voorzieningen voor afvalstromen. In deze wijk 

willen we ondergrondse containers plaatsen voor de inzameling van glas, plastic en textiel. 

Daarnaast verkennen we in het najaar van 2014 waar nog meer ondergrondse voorzieningen 

gewenst zijn in aanvulling op de bestaande voorzieningen. Daarbij kijken we ook naar de 

mogelijkheden voor onze inwoners in het buitengebied om hun plastic afval kwijt te kunnen. 

 

5.1. Afval inzamelen door (sport-)verenigingen bij de eigen (sport-)accommodaties levert een 

financiële bijdrage op voor deze verenigingen. 

Een duidelijke wens van de opiniërende commissie is om verenigingen met het inzamelen van afval  

extra inkomsten te laten verdienen. Hiertoe starten we in 2015 met een aantal projecten waarbij 

verenigingen bij (sport-) accommodaties plastic, glas, frituurvet en sporttextiel apart kunnen 

inzamelen. De gemeente faciliteert deze inzameling. Verenigingen ontvangen een vergoeding voor 
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de ingezamelde afvalstromen. Bovendien hebben de verenigingen dan lagere kosten voor het 

afvoeren van restafval door deze afvalscheiding.  

 

6.1. Een groter prijsverschil tussen de grote en kleine kliko beloont de inwoners die afval goed 

scheiden.  

Tweederde van onze huishoudens heeft een grote kliko voor restafval. Een derde heeft een kleine 

kliko. De huishoudens met een kleine kliko zullen bij de invoering van de driewekelijkse inzameling 

van restafval nog beter hun afval moeten scheiden. 

We willen huishoudens die minder restafval aanbieden belonen. Hiervoor willen de 

Afvalstoffenheffing verhogen met € 8,72 voor het gebruik van een grote kliko voor restafval. We 

verlagen de Afvalstoffenheffing met € 8,72 voor het gebruik van een kleine kliko voor restafval. Het 

verschil tussen het hoogste en het laagste tarief vergroten we hiermee van € 57,55- naar € 75,-.  

Door verhoging van het tarief voor een grote kliko willen we stimuleren dat huishoudens die nu een 

kleine container hebben deze ook houden en niet overstappen naar een grote kliko bij invoering van 

het driewekelijks inzamelen. 

Dit alles betekent een verandering in de tarieven afvalstoffenheffing voor 2015: 

Volume Kliko restafval/kliko Gft 

(liter) 

Afvalstoffenheffing 2014 Afvalstoffenheffing 2015 

240 rest/240 Gft € 277,21 € 285,93 

240 rest/140 Gft € 265,58 € 274,30 

140 rest/240 Gft € 231,29 € 222,57 

140 rest/140 Gft € 219,66 € 210,94 

 

7.1. Extra inzet op communicatie en educatie is nodig om de verandering van de afvalinzameling 

goed in te kunnen voeren. 

Invoering van het driewekelijks inzamelen van restafval en plastic afval leiden tot veel 

veranderingen voor onze inwoners. Beter gaan scheiden, afval apart houden en andere 

inzameldagen vraagt het nodige van hen. Communicatie is hierbij van groot belang. Hierbij kunt u 

denken aan onder andere meer en duidelijke informatie geven en vragen beantwoorden, digitale 

hulpmiddelen (bijvoorbeeld afval-app) en voorlichtingsacties. Wat hoort wel en niet thuis bij plastic 

afval? Waar staan ondergrondse containers? Om problemen bij invoering van het driewekelijks 

inzamelen zoveel mogelijk te voorkomen, moeten we dan ook volop aandacht besteden aan 

communicatie. 

Daarnaast willen we voor scholen speciale lespakketten over afval opstellen. Hiermee willen we 

kinderen bewuster maken van afval.  

Op dit moment hebben we geen budget beschikbaar voor extra inzet op afvalcommunicatie en voor 

het opstellen en uitzetten bij scholen van lespakketten. We verwachten hiervoor een budget van  

€ 57.500,- per jaar nodig te hebben voor de duur van de proef (2 jaar). 
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Kanttekeningen 

 

1.1 Waarom blijven we niet op de huidige manier afval inzamelen? 

We bereiken de laatste jaren geen verdere verbetering in afvalscheiding en vermindering van de 

hoeveelheid restafval. Daardoor komen we ook niet tot een daling van kosten. Bovendien krijgen we 

te maken met strengere landelijke doelstellingen en bezuinigingen die we bij voortzetting van de 

huidige wijze van afvalinzameling niet gaan halen. Een andere aanpak is nodig om te komen tot 

meer afvalscheiding, minder restafval en lagere kosten. 

 

1.2. Leidt driewekelijkse inzameling tot problemen voor de bewoners? 

Nee, dat verwachten we niet op basis van ervaringen van gemeenten die het drie wekelijks 

inzamelen al langer toepassen. Daarbij is communicatie over afvalscheiding en goede voorlichting 

over wat wel en wat niet in het restafval thuis hoort essentieel. Hier willen we dan ook vol op 

inzetten. Daarnaast veranderen we niets aan de inzamelfrequentie van Gft. En het plastic afval gaan 

we zelfs vaker ophalen. Daarbij verwachten we dat de hoeveelheid gescheiden plastic toeneemt en 

daardoor de hoeveelheid restafval, vooral in volume, afneemt. 

Wel houden we er rekening mee dat de veranderingen reacties te weeg brengen. We moeten het 

hele proces dan ook zeer zorgvuldig communiceren. Dit werken we in een apart implementatieplan 

verder uit. Overigens leert de ervaring dat na de invoering van veranderingen inwoners redelijk snel 

gewend raken aan de nieuwe inzameling en dat het (negatieve) beeld dan ook wordt bijgesteld. 

 

1.4. Waarom blijft de inzameling van Gft wel tweewekelijks? 

Gft levert een belangrijke bijdrage aan het behalen van de landelijke doelstellingen voor hergebruik 

en recycling. We willen bevorderen dat onze inwoners het Gft niet in de grijze kliko gooien. Daarom 

willen we de tweewekelijkse inzameling van Gft niet wijzigen. Gft, dat in de grijze kliko wordt 

gegooid, moet vanaf 1 januari 2015 drie weken in de kliko blijven voordat we die legen. Dit is een 

extra prikkel om Gft in de groene kliko te gooien die we wel iedere twee weken legen. 

 

1.5. Kan de driewekelijkse inzameling van restafval leiden tot onderaanbod van het huidige 

contract met Attero? 

Op dit moment leveren we meer restafval aan Attero dan volgens het contract moet. Volgens 

contract moeten we circa 205,5 kilo per inwoner aanleveren. In 2013 leverden we ruim 236 kilo per 

inwoner. Door de driewekelijkse inzameling daalt de hoeveelheid restafval. We verwachten dat deze 

daling niet onder de hoeveelheid restafval komt die we moeten aanleveren volgens contract. 

 

2.1.  Waarom een extra kliko voor plastic bij wijze van proef voor inwoners van Geffen en niet 

voor de hele gemeente Oss? 
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De opiniërende commissie gaf in haar vergadering van 25 maart aan dat een extra kliko voor plastic 

in de gemeente Oss niet wenselijk is. Deze kliko neemt extra plek in en deze plek hebben veel 

huishoudens niet. 

In Geffen zijn de inwoners gewend dat het plastic afval iedere twee weken opgehaald wordt. Zij 

hebben 40 kilo plastic afval per huishouden. In de gemeente Oss is dit circa 18 kilo. Omdat de 

inwoners van Geffen veel plastic afval scheiden en dit afval vanaf 2015 ook nog eens een week 

langer moeten bewaren, willen we ze hiervoor een extra kliko geven. Deze kliko legen we dan één 

maal per drie weken. 

 

3.1. Waarom een proef voor inzamelen van elektrisch en elektronisch afval alleen in de wijk 

Piekenhoef en niet in de hele gemeente Oss/andere wijk? 

We willen met deze proef onderzoeken of de inzameling van elektrisch en elektronisch afval 

succesvol is. Uit deze proef moet blijken of inwoners uit de wijk tevreden zijn over deze inzameling 

en wat er anders of beter kan. Op basis van al deze resultaten maken we een afweging of 

inzameling van elektrisch en elektronisch afval in de hele gemeente Oss wenselijk is. 

 

4.1.  Horzak is één van de wijken waar ondergrondse voorzieningen gewenst zijn. Waar en wanneer 

komen er meer ondergrondse voorzieningen in andere wijken? 

In het najaar van 2014 verkennen we waar en welke ondergrondse voorzieningen nog meer 

wenselijk zijn. Op dit moment verwachten we al een verbetering voor onze inwoners te bereiken 

door invoering van het driewekelijks inzamelen van plastic afval.  

 

5.1. Waarom niet huis-aan-huis inzamelen van plastic afval door verenigingen? 

Inzet van verenigingen bij inzameling van plastic afval leidt tot de volgende problemen: 

 Onvoldoende waarborgen van de continuïteit. Het plastic afval moet iedere drie weken 

worden opgehaald op een vaste dag. Dit is vaker dan bij oud papier. Nu al gebeurt het dat 

inzet van leden van verenigingen voor inzamelen van oud papier lastig is, met name in 

vakantieperioden. Juist als we onze inwoners aan willen zetten tot mee afvalscheiding en 

langer met de inhoud van de kliko moeten doen is het cruciaal dat we de continuïteit kunnen 

waarborgen.  

 Verdringing van werk. Onze medewerkers van de gemeentelijke inzameldienst zamelen het 

plastic afval in. Als we leden van verenigingen in gaan zetten voor de inzameling van plastic 

afval leidt dit tot verdringing van werk.  

 Geen of onvoldoende waarborgen arbo en veiligheid. Medewerkers van onze gemeentelijke 

inzameldienst leiden we op dit gebied op en volgen herhalingscursussen om ongevallen zo 

veel mogelijk te voorkomen. Er zitten risico’s aan het inzamelen van afval. Leden van 

verenigingen worden hiervoor niet opgeleid en volgen geen herhalingscursussen. 

 Geen kennis over afval en afvalscheiding. Medewerkers van onze gemeentelijke 

inzameldienst hebben kennis van afval en afvalscheiding. Dit geldt niet voor leden van 

verenigingen. 
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 Inzamelen overdag niet mogelijk. Verenigingen willen ’s avonds inzamelen in verband met 

werkzaamheden die leden overdag hebben. Hierdoor staan zakken met plastic afval veelal 

de hele dag aan de weg. Hierdoor neemt de kans op wegwaaien, openkrabben zakken door 

katten en vogels toe. Dit is een vervelend probleem dat leidt tot klachten van onze inwoners.  

 

6.1.  Vergroten prijsverschil Afvalstoffenheffing tussen een grote en een kleine kliko draagt niet bij 

aan de doelstelling om in 2016 een 15% lagere Afvalstoffenheffing te bereiken. 

In eerste instantie lijkt het verhogen van het prijsverschil alleen voor huishoudens met een kleine 

kliko restafval bij te dragen aan het behalen van deze doelstelling. Voor deze huishoudens daalt de 

Afvalstoffenheffing met € 8,72 volgens voorstel 6 in het raadsvoorstel.  

Bij invoering van het driewekelijkse inzamelen verwachten we een daling van de hoeveelheid 

restafval. Hierdoor dalen de verwerkingskosten voor restafval. Door betere afvalscheiding 

verwachten we bovendien een toename van herbruikbare en recyclebare afvalstromen. Deze 

afvalstromen kosten minder geld om te verwerken en leveren steeds vaker geld op. Hierdoor 

verwachten we na invoering van het driewekelijkse inzamelsysteem dat de kosten in totaal zullen 

dalen. De Afvalstoffenheffing kan dan in 2016 worden verlaagd. 

 

7.1. Extra formatie voor communicatie en educatie draagt niet bij aan de doelstelling 

kostenverlaging. 

Extra inzet op communicatie en educatie is essentieel om te komen tot meer afvalscheiding en 

minder restafval. De opiniërende commissie gaf dit advies tijdens de bespreking van de tweede 

opinienota toekomst afval op 25 maart 2014.  

Voor de extra inzet op communicatie en educatie is een budget van € 57.500,- per jaar nodig voor 

de duur van de proef (2 jaar). We verwachten dat dit budget voor 2015 past binnen de totale balans 

van kosten en opbrengsten van de andere aanpak van afval. We verwachten dat we alle voorstellen 

in dit raadsvoorstel in 2015 budgettair neutraal kunnen uitvoeren. Incidentele kosten voor invoering 

van de andere aanpak van afval kunnen we betalen uit de reserve Afvalstoffenheffing. 

Voor het tweede proefjaar (2016) dekken we het budget van € 57.500,- voor de extra inzet op 

communicatie en educatie deels uit de opbrengsten van het eerste proefjaar driewekelijks inzamelen 

restafval. Deze opbrengsten verwachten we doordat we minder restafval moeten laten verwerken 

tegen een duur tarief. Bovendien verwachten we meer herbruikbare afvalstromen. Deze 

afvalstromen kosten minder geld om te verwerken en leveren vaak zelfs geld op. 

Het deel van het budget van € 57.500,- dat dan voor 2016 nog niet gedekt is, komt ten laste van de 

reserve Afvalstoffenheffing. 

 

Randvoorwaarden 

 

a. Financiën  

We verwachten de driewekelijkse inzameling van restafval en plastic tegen lagere kosten uit te 

kunnen voeren. Dit hebben we onder argument 1.2. uitgelegd. De proeven, projecten en extra 
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communicatie en educatie kosten geld. Toch verwachten we dat we alle voorstellen in totaal in 2015 

budgettair neutraal kunnen uitvoeren.  

Per 1 januari 2015 zamelen we ook in Geffen en in de gemeente Landerd in. Hierdoor kunnen we de 

inzamelroutes en inzet van personeel efficiënter indelen. Dit positieve effect draagt bij aan de 

verwachting dat we alle voorstellen in dit raadsvoorstel in 2015 budgettair neutraal kunnen 

uitvoeren. 

Daarnaast willen we ook inzetten op nascheiding van afvalstromen in aanvulling op bronscheiding. 

Bij de nieuwe aanbesteding van ons plastic afval nemen we dit al mee. Na afloop van ons huidige 

verwerkingscontract voor restafval op 1 februari 2017 kunnen we ook inzetten op nascheiding van 

restafval in aanvulling op bronscheiding. Afvalstromen die we via nascheiding kunnen hergebruiken 

leiden ook tot een positief financieel effect. 

Eventuele financiële tekorten kunnen we dekken uit de reserve afvalstoffenheffing. De stand van 

deze reserve was per 31 december 2013 € 450.000,-.Toch is deze reserve beperkt doordat we sinds 

2013 de kwijtscheldingsregeling minima hieruit dekken.  

Ondergrondse voorzieningen, zoals in de nieuwe wijk Horzak, kunnen we betalen uit een apart 

budget afvalkosten van circa € 125.000,- dat hiervoor beschikbaar is (68002/43500). 

In bijlage 3 vindt u een nadere onderbouwing van onze verwachting alles het eerste proefjaar 

(2015) budgettair neutraal uit te kunnen voeren. 

Voor het tweede proefjaar (2016) dekken we het budget van € 57.500,- voor de extra inzet op 

communicatie en educatie deels uit de opbrengsten van het eerste proefjaar driewekelijks inzamelen 

restafval. Het deel van het budget van € 57.500,- dat dan voor 2016 nog niet gedekt is, komt ten 

laste van de reserve Afvalstoffenheffing. 

 

b. Communicatie 

We stellen een implementatieplan op. Hierin beschrijven we uitvoerig op welke manier we onze 

inwoners gedurende het voorbereidingsproces informeren over de nieuwe afvalinzameling. Hierbij 

geven we aan welke informatie we op welk tijdstip gaan verstrekken. We zullen u via een 

informatienota regelmatig informeren over de voortgang van de invoering. 

Eind 2016 evalueren we de andere aanpak van afvalinzameling. We zullen u begin 2017 informeren 

over de uitkomst van deze evaluatie. 

 

c. Uitvoering 

Invoering van het driewekelijks inzamelen van restafval mag niet leiden tot een toename van 

zwerfafval. Een bijdrage voor extra aanpak zwerfafval is beschikbaar via het Afvalfonds 

Verpakkingen. De jaarlijkse bijdrage voor de gemeente Oss bedraagt € 1,19 per inwoner. 

Vanaf 2013 maakt de gemeente Oss gebruik van de bijdrage uit dit fonds. Voor 2015 vragen we 

voor de extra aanpak zwerfafval rondom de invoering van het driewekelijks inzamelen een bijdrage 

uit dit Afvalfonds Verpakkingen. 

 

d. Overlegd met 
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In de voorbereiding op deze andere aanpak van afval hebben we in mei 2012 het burgerpanel 

bevraagd. Daarnaast hebben we overlegd met de gemeente Maasdonk. Ook hebben we binnen de 

regio As 50 plus en binnen het voormalige RMB-gewest de gemeenten op de hoogte gesteld van de 

ontwikkelingen rondom een andere aanpak van afval in onze gemeente. 

 

Bijlagen 

1. Opinienota 1 

2. Opinienota 2 

3. Financiële onderbouwing voorstellen 


