
Raadsbesluit 0637 520012 - geamendeerd
Afual- en grondstoffenbeleidsplan Zoetermeer 2020'Afvalscheiden. lk haal er alles uit!'

Besluit
De raad van de gemeente Zoetermeer;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 juli 2020

Besluit

1. Het afualbeleidsplan 'Zoetermeer, meer bewust' in te trekken.
2. De landelijke ambitie van 100 kilo restafual per persoon per jaar na te streven en daarbij de

tussendoelstelling voor 2023 vast te stellen op gemiddeld maximaal 160 kilo fijn restafual
per jaar per persoon.

3. Het afual- en grondstoffen beleidsplan 2021, 'Afualscheiden. lk haal er alles uit!' (Bijlage 1)
vast te stellen met daarin de volgende maatregelen:
1. Met ingang van 1 maarl2021stoppen met de gratis inzameling van grofuuil aan huis,

met daarbij;
a) Huishoudens die gebruik maken van een Zoetermeerpas per jaar een eenmalige

korting van € 32,- te geven voor het maken van één grofuuilafspraak.
2. Met ingang van 1 maart van 2021 stoppen met de inzameling van grofvuil bij

kri nglooporganisaties ;

3. Het (bij)plaatsen van ondergrondse PBD-(Plastic, Blik, Drinkpakken) containers en het
waar mogelijk ombouwen van ondergrondse restafualcontainers naar PBD-containers
volgens de huidige planning voor te bereiden en in het najaar van 2021een definitief
voorstel aan de raad voor te leggen voor het daadwerkelijk plaatsen en ombouwen van
ondergrondse containers.
Het definitieve besluit voor deze investering wordt genomen op basis van de resultaten
van een onafhankelijk onderzoek naar bronscheiding versus nascheiding.
De raad draagt het college op om voor 1 februari 2021 de opdrachtformulering gereed te
hebben. ln de onderzoeksopdracht worden in ieder geval de volgende punten
meegenomen;
r De realisatie van de taakstelling.
r De doelstelling met betrekking tot restafual
o De effecten op de korte- en lange termijn
e De risico's van bovengenoemde manieren van afual scheiden

4. De PBD-container (PBD) in te voeren voor huishoudens die al gebruik maken van een
restafval- en GFT (Groente, Fruit, Tuinafval)-container en deze één keer per vier weken
te legen. De inwoners die de PBD container niet wensen, kunnen deze container zo snel
mogelijk na uitlevering op laten halen;

5. Een verlaging van de inzamelfrequentie invoeren van restafualcontainers naar één keer
per vier weken;

6. Gedifferentieerde tarieven voor gebruik van de restafvalcontainer invoeren per 1-1-2023;
7. De kwijtscheldingsregeling voor de afvalstoffenheffing met ingang van 1-1 -2023

aanpassen naar een model waarbij het vaste deel van de heffing volledig wordt
kwijtgescholden en het variabele deel gemaximeerd wordt op één vuilniszak restafual
per week of één aanbieding van de restafvalcontainer per vier weken;

8. Een uitgebreide informatie- en promotiecampagne te starten om het nieuwe afualbeleid
onder de aandacht te brengen van de inwoners, waarbij niet alleen aandacht wordt
geschonken aan het beter scheiden van PBD-afual, maar ook aan het beter scheiden
van GFT-afual.
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4. Met ingang van 01-Q3-2021de Verordening afvalstoffenheffing aan te passen met daarin de
volgende wijziging:
f . in artikel 10 betreffende de kwijtschelding is de mogelijkheid tot eenmalige

kwijtschelding van € 32,- per huishouden op vertoon van een geldige Zoetermeerpas
geregeld.

2. het in behandeling nemen van een verzoek om grof huishoudelijk afual en grof tuinafual
aan huis in te zamelen kost € 42,-.

5. Bijgevoegd eindverslag samenspraak afualbeleid 2021 (bijlage 2) vast te stellen;
6. Een investeringsbudget voor het aanschafÍen van PBD-containers, het (bij)plaatsen van

ondergrondse PBD-containers, de aanschaf van afualpassen, ICT-aanpassingen en de
aanpassing aan de voertuigen van € 2.588.000,- beschikbaar te stellen.

7. De invoeringskosten voor de uitvoering van het afualbeleidsplan van € 1.105.000,-
beschikbaar te stellen verdeeld over de jaren 2021 tot en met 2Q24 en te dekken uit de
voorziening afualstoffenheffing

8. De kapitaallasten van € 85.000,- per jaar voor de ICT aanpassingen ten laste te brengen
van het begrotingssaldo.

9. 1. Op programma 3 de volgende budgetten beschikbaar te stellen:
- de uit dit voorstel voortvloeiende lasten van afschrijving en rente van € 184.000,-.
- de exploitatielasten van € I 13.000,- in 2Q21 tot € 397.000,- in 2024 en verder.
- de besparing in de begroting te ramen van € 286.000,- in 2021tot € 1.120.000,- in

2024 en verder.
2. De inkomstenraming voor de opbrengsten uit de afvalstoffenheffing vanaf 2021 le

verlagen met het saldo van de lasten en besparingen zoals genoemd in 8.1 (in 2021
€ 173.000,- tot en met € 723.000,- in 2024 en verder).

10. De uit dit voorstel voortvloeiende begrotingswijziging (bijlage 4) vast te stellen.

Over beslispunt 10 geen referendum mogelijk te maken omdat dit een begrotingswijziging
betreft. Dit besluit treedt in werking twee weken na de bekendmaking daarvan. Tenzij over dit
besluit een inleidend verzoek tot het houden van een referendum wordt gedaan.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 14 december 2020

deg

Blokland MCM rS M.J. Bezuijen
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