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Z/21/054604/269735 

Bijlage: aanvullende informatie over het aantal te rijden routes voor 2022 

Met ingang van 2022 verandert de Dienstverleningsovereenkomst. Hierdoor verandert ook het aantal 
routes dat Avalex zal rijden. In deze bijlage wordt ingegaan op de wijze waarop het aantal routes tot 
stand komt. We kijken hierbij in het bijzonder naar het aantal routes voor PMD en restafval, omdat hier 
de grootste wijziging plaatsvindt. Het totaal aantal routes voor PMD en restafval stijgt naar 520 
volgens de DVO 2022. In de tabel is aangegeven waar dit door komt. 

 Totaal aan routes voor PMD en restafval  

 DVO 2021 DVO 2022 

Frequentie ophalen restafval 26 weken 52 weken 

Routes Mini Restafval 234 = 26 keer 9 routes 520 = 52 keer 10 routes 

Routes Mini PMD 52 0 

Verzamelroutes PMD 128 0 

Routes totaal 416 520 

 

In de huidige DVO voor 2021 was afgesproken dat er 9 routes voor het restafval zouden worden 
gereden. Gedurende het jaar is echter gebleken dat dit niet voldoende is. Avalex heeft geconstateerd 
dat de bewoners vrijwel altijd hun containers voor het restafval aanbieden. Ze doen dit zowel vol, 
halfvol of soms zelfs bijna leeg. Sinds begin dit jaar heeft Avalex daarom 9.5 routes in plaats van de 
afgesproken 9 routes moeten rijden.  

Deze extra routes uit 2021 zijn, conform de afspraken in de PDC, niet afgerekend met de gemeente 
Wassenaar. De kosten hiervan worden door Avalex gedragen. Avalex hanteert een methodiek, die 
eruit bestaat dat Avalex corrigeert op basis van de leerervaring uit de vorige DVO. Dit is ook zo 
vastgelegd in de Product Dienst Catalogus. In 2023 zal weer worden bezien of het huidige aantal 
routes inderdaad correct is.  

Voor 2022 wordt door Avalex echter voorgesteld om te rijden met 10 routes. Hiervoor zijn drie 
oorzaken: 

1. Feitelijk lag het niveau van 2021 al op 9,5 zoals hierboven toegelicht. 
 

2. De verwachting is dat het aanbiedpercentage in 2022 nog verder toeneemt. In 2022 wordt in de 
minicontainers ook het PMD ingezameld dat nu in de bovengrondse verzamelcontainers wordt 
ingezameld, De 128 routes voor deze verzamelcontainers worden niet meer ingezet. Dit geeft wel 
een grotere vulling van de minicontainers, mede gezien het hoge volume van PMD. Hierdoor is de 
verwachting dat het aanbiedpercentage van de restafval mini containers ook bij wekelijks 
inzamelen nog hoog zal zijn of mogelijk nog zal stijgen. 
 

3. Daarnaast heeft Avalex te maken met een norm qua belastbaarheid van de medewerkers (P90). 
Deze wettelijke normering mag niet overschreden worden. Bij het maken van de planning wordt 
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deze normering meegenomen en zorgt ervoor dat er een beperking is aan het aantal containers 
dat uiteindelijk per route ingepland kan worden. 

 

De verhoging van 9 naar 10 routes wordt bepaald door Avalex. Dit is conform de PDC (artikel 4.1.1 
t/m 4.1.6).  Avalex adviseert over de frequentie van lediging. 

 

 


