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Geachte Raad, 

Tijdens het opstellen van deze raadsinformatiebrief is Nederland getroffen door het Coronavirus. 
Het uitbreken van het virus heeft ervoor gezorgd dat inzamelen en verwerken van het 
huishoudelijk restafval is aangemerkt als een vitale schakel in onze maatschappij. Het college 
waardeert het zeer dat Avalex er alles aan doet om het inzamelen van het huishoudelijke restafval 
doorgang te laten vinden. Echter kan het zijn dat de werkzaamheden welke nog uitgevoerd moeten 
worden mogelijk vertraging oplopen. 
Een eerste gevolg van het aanpassen van de werkzaamheden is zichtbaar geworden door het GFT 
voorlopig twee wekelijks in te blijven zamelen en niet zoals afgesproken is wekelijks.    

Met deze informatiebrief willen wij u informeren over de stand van zaken met betrekking tot de 
volgende onderwerpen: 

1. Uitzetten van PMD containers in Wassenaar-Zuid en Rijksdorp op basis van een proef; 
2. Aanleggen ondergrondse inzamelmiddelen voor het restafval bij de hoogbouw; 
3. Aanleggen 3 nieuwe milieuparken; 
4. Communicatie over de afvalstromen; 
5. Aanbesteding verwerkingscontract restafval Avalex; 
6. Tijdspad DVO Avalex – gemeente Wassenaar 2021; 
7. Invloed daling papierprijs 

 

1. Uitzetten PMD containers 
In Q4 van 2019 is gestart met de voorbereiding voor het uitzetten van de PMD containers in 
Wassenaar-Zuid en Rijksdorp. In het totaal zijn er 2050 adressen aangeschreven waarbij de 
bewoners aan konden geven indien zij geen container wilde ontvangen. Deze adressen zijn 
verdeeld in 2 inzamelroutes. Slechts 116 adressen hebben aangegeven geen gebruik te willen 
maken van een PMD container. De containers zijn in januari 2020 uitgezet. Op 28 januari 2020 
zijn de eerste containers geleegd. Inmiddels hebben er meerdere ledigingen plaats gevonden. 
De indruk bestaat dat de containers goed gebruikt worden. Gemiddeld wordt er ongeveer 2500 
kg PMD per route ingezameld. De kwaliteit is erg goed waardoor er geen afkeur is geweest.  
De proef zal doorlopen tot en met 2021. In Q1 van 2021 zullen de resultaten geëvalueerd 
worden en aan u teruggekoppeld worden. Er zal geëvalueerd worden op afkeur van het PMD uit 
de proefwijken, afname restafval gemeente breed en stijging ingezamelde grondstoffen. 
 
 



 

 

 
 

2. Aanleggen van ondergrondse inzamelmiddelen voor het restafval bij de hoogbouw. 
Alle deelnemers in het Avalex gebied zijn bezig met het implementeren van nieuw beleid. De 
meeste op basis van het ingeslagen beleid Grip op Grondstoffen. Hierbij wordt een grote 
inspanning verricht op het aanbrengen van ondergrondse inzamelmiddelen voor onder andere 
restafval. Voor de gemeente Wassenaar zijn de werkzaamheden voor het aanbrengen van de 
ondergrondse inzamelvoorzieningen net voor de zomer van 2020 gepland. Op dit moment zijn 
de beoogde locaties geïnventariseerd op de ondergrondse infrastructuur. Bij een aantal locaties 
zullen er kabels en of leidingen verlegd moeten worden. Ook kan het voorkomen dat er een 
andere locatie gekozen moet worden. Voor de uiteindelijke geschikte locaties zullen 
aanwijsbesluiten genomen worden en zullen deze ook met de omwonende gecommuniceerd 
worden. 
 
 

3. Aanleggen 3 nieuwe milieuparken 
De milieuparken zullen bestaan uit een glasbak, papierbak, beide ondergronds en een 
bovengrondse PMD container.  
Ook voor de milieuparken geldt dat de aanleg niet eerder dan de zomer 2020 zal plaatsvinden.  
De selectie voor de 3 locaties vindt plaats op basis van de volgende criteria: 

 Beschikbare ruimte boven de grond; 
 Op redelijke afstand van woningen; 
 Spreiding ten opzichte van de reeds aanwezige milieuparken; 
 Mogelijkheden voor het bezoeken van het milieupark (winkels, scholen, 

inwonersdichtheid). 
 
 

4. Communicatie over de afvalstromen 
Vanaf het derde kwartaal 2019 tot en met het eerste kwartaal is besloten om middels 
communicatie meer bekendheid te geven aan het afvalbeleid in de gemeente Wassenaar en 
alle voorgenomen maatregelen die hierbij horen. Hiervoor hebben wij meerdere persberichten 
verzonden en is er maandelijks een column van de portefeuillehouder gepubliceerd in de 
Wassenaarse Krant. Nu het beleid voldoende aandacht heeft gekregen, gaan wij ons richten op 
specifieke communicatie om het scheiden van afval te stimuleren bij de inwoners. Wij stellen 
hiervoor een afvalscheidingswijzer beschikbaar. Deze wordt vanwege de restricties omtrent 
Corona in de eerste instantie digitaal beschikbaar gesteld. Later zullen er 5000 geprinte 
exemplaren af te halen zijn voor inwoners die dat liever hebben. Per medio april wordt ook de 
regelgeving rondom de inzameling van plastic afval versoepeld. Er wordt gesproken over het 
mogelijk ook inzamelen van kleine kunststof voorwerpen, gerecycled- en bioplastics. Dit maakt 
het voor inwoners veel gemakkelijker om PMD afval te scheiden. Zodra hier meer over bekend 
is, zullen we hier dan ook veel aandacht aan besteden middels de krant, website en social 
media. De specifieke informatie zal met Avalex afgestemd worden.  
 
 

5. Aanbesteden verwerkingscontract restafval Avalex 
Avalex is gestart met de voorbereidingen voor het aanbesteden van het verwerkingscontract 
voor het restafval Het huidige contract loopt af op 31 december 2021. De voorbereiding 
bestaat uit het inventariseren van de wensen van de deelnemers in Avalex. Wassenaar heeft 
zich nadrukkelijk uitgesproken over nascheiding. Dit is kracht bijgezet door een brief van het 
college (26 november 2019) aan het bestuur van Avalex (Z/19/037858/163741) en het 
aannemen van een motie door het college in de raadsvergadering van 28 januari 2020.  
Avalex heeft KplusV ingehuurd om het traject van aanbesteden van de verwerking van het 
restafval te begeleiden. Op 27 mei zal Avalex samen met KplusV in de commissie Bestuur en 
Middelen verdere informatie geven over de voortgang van het proces.  
 
 

6. Tijdpad DVO Avalex – Gemeente Wassenaar 
De DVO (dienstverleningsovereenkomst) 2021 met Avalex wordt in het voorjaar van 2020 
voorbereidt. De keuzes welke de gemeente maakt voor het komende jaar (2021) hebben 
invloed op de hoogte van de bijdrage aan Avalex.  
In het traject om te komen tot een nieuwe DVO 2021 zal er vroegtijdig een keuze gemaakt 
moeten worden over de dienstverlening van Avalex. De DVO 2021 is gepland om in juli 2020 te 
ondertekenen. 
De huidige dienstverlening kan gezien worden als een basis voor de inwoners van Wassenaar.   



 

 

 
 
Huis aan huis inzamelen frequentie Aanvullingen 

Restafval 1x per 2 weken  

GFT 1x per 2 weken Wekelijks periode april - november 

papier 1x per 4 weken  

PMD 1x per 2 weken Wassenaar-Zuid en Rijksdorp 

 
Om de kosten te beperken zijn er kleine mogelijkheden om te sturen. Deze hebben echter 
allemaal invloed op de dienstverlening.  
Zo bestaat de mogelijkheid om het inzamelen van het restafval in de proefwijken van de PMD 
inzameling terug brengen naar 1x per 4 weken (-€ 80.000,-) en het inzamelen van het GFT in 
de zomer beperken of afschaffen (tussen de € 10.000,- en € 170.000,-). Een keuze kan leiden 
tot kostenbesparing op de DVO. De besparing kan hierbij dan oplopen tot € 250.000,-. 
Uitgaande van 12000 aansluitingen in Wassenaar heeft dit een effect van maximaal € 20,50 
per jaar op de afvalstoffenheffing.  
De begroting Avalex 2021 en de daarbij behorende meerjarenraming zal door het bestuur van 
Avalex in April vastgesteld worden. Aansluitend zal aan de raad een zienswijze gevraagd 
worden. 
 
 
 

7. Invloed daling papierprijs. 
In de afgelopen maanden is de papierprijs enorm gedaald. Waar er eerst nog opbrengsten 
waren van oud papier is het nu een kostenpost geworden. Verenigingen welke papier 
inzamelden om de inkomsten te gebruiken voor de verenigingen hebben nu aan de gemeente 
gevraagd of deze hier iets aan kan doen. De gemeente Wassenaar beschikt nog over een 
papier garantieregeling van 19 februari 2002.  De omvang hiervan is nog niet geheel in beeld. 
Naar verwachting zal de gemeente ongeveer € 12.000,- aan subsidie uit gaan keren in 2020. 
In de begroting is rekening gehouden met € 8.000,-. Indien er meer uitgekeerd zal gaan 
worden zal de dekking gezocht worden in taakveld 7.3 afval.  

 
 

 

Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
 

drs. H.I.P. Oppatja, drs. L.A. de Lange, 
gemeentesecretaris burgemeester 
 

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


