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Onderwerp
Resultaten Europese aanbestedingen Verwerking Grof Huishoudelijk Restafval en Inzameling GFT-, 
Restafval, Plastic verpakkingsafval/Drankenkartons

Steenbergen; 24 april 2018

Aan de Raad,
In het kader van afvalinzameling- en verwerking hebben de afgelopen periode twee Europese 
aanbestedingen plaatsgevonden. Hierbij stellen wij uw raad op de hoogte van de resultaten van deze 
aanbestedingen en wat er de komende maanden nog gepland staat.

Het betreft de volgende aanbestedingen:
1. Verwerking Grof Huishoudelijk Restafval en lege emballage
2. Inzameling GFT-, Plastic verpakkingsafval en Drankenkartons en Restafval

De resultaten van deze aanbestedingen hebben deels effect op het tarief van de afvalstoffenheffing. Het 
tarief van de afvalstoffenheffing bestaat immers uit veel componenten. In het kader van transparantie 
vinden wij het raadzaam om u alvast op de hoogte te stellen van dit deel.

1. Verwerking Grof Huishoudelijk Restafval (GHRA)

GHRA is ongesorteerd huishoudelijk restafval dat door onze inwoners op de milieustraat wordt gebracht. 
Een klein deel is afkomstig van de gemeentewerf; afval uit afvalbakken in de wijken en dumpingen grof 
vuil. Het Grof Huishoudelijk Restafval wordt door de verwerker eerst uitgesorteerd en het afval dat 
daadwerkelijk overblijft wordt verbrand. Inwoners in onze gemeente genereren jaarlijks nog heel veel 
GHRA, namelijk 51 kg/inwoner per jaar. Het CBS gemiddelde voor gemeenten met dezelfde 
stedelijkheidsklasse is namelijk 20 kg/inwoner per jaar.

Looptijd overeenkomst
De overeenkomst heeft een vaste looptijd van 2 jaar, van 1 mei 2018 tot en met 30 april 2020, met daarbij 
een verlengingsoptie van twee maal één jaar.

Aanbestedingresultaat
Er hebben twee partijen een prijsopgave ingediend; SITA Recycling Services Zuid BV (de winnende 
inschrijving) en Renewi Nederland B.V.

In de begroting 2018 is een bedrag opgenomen van 6 141.595,-- voor de verwerking van het Grof 
Huishoudelijk Afval en lege emballage. De laagste inschrijving bedraagt 0 181.640,-.
Na aanbesteding resulteert een negatief saldo van 6 40.045,00.



Reden hogere kosten
De sorteercapaciteit van deze specifieke stroom is in Nederland zeer beperkt. Dit resulteert in een 
beperkt aantal inschrijvingen en hogere verwerkingskosten.

2. Inzameling GFT-, Plastic verpakkingsafval en Drankenkartons en Restafval

In juni 2017 verliep de overeenkomst met Suez/Sita. Vanwege de transitie naar het Omgekeerd 
Inzamelen is Suez gevraagd om de inzameling in deze tussenliggende periode uit te voeren. Bij de 
verlenging van het contract bleek dat de marktprijzen flink gestegen waren.
Ondertussen is een Europese aanbesteding doorlopen.
De aanbesteding betrof 3 onderdelen
Onderdeel 1: -het ledigen van de ondergrondse Restafvalcontainers en de ondergrondse en

bovengrondse PD containers
Onderdeel 2: - het ledigen van de minicontainers aan huis, voor GFT, PD en het Restafval in het

buitengebied en lintbebouwing
Onderdeel 3: - het ledigen van de verzamelcontainers bij gemeentelijke eigendommen.

Looptijd overeenkomst
De overeenkomst loopt 3 jaar, van 1 april 2018 t/m 31 maart 2021 en kent een eenzijdige optie voor 
verlenging van tweemaal 1 jaar.

Aanbestedingsresu/taat
Er hadden drie partijen ingeschreven, te weten Suez, Remondis en Renewi. Het verschil tussen de 
hoogste en de laagste inschrijving bedroeg nog geen 0 2.000,--. Alle partijen voldeden aan de 
duurzaamheidseis. Renewi heeft de meest gunstige inschrijving ingediend met het bedrag van 
0 643.431,05.

In de begroting 2018 is voor deze afvalinzameling een totaalbedrag van 6 529.399,-- op jaarbasis 
opgenomen. Dit bedrag is dus niet toereikend om de beoogde kosten te dekken: Verschil negatief 
C 114.032,05. Voor 2018 bedragen de hogere kosten, gerekend vanaf april, C 85.524,-.

Een gedeelte van deze aanbesteding betreft de inzameling bij de gemeentelijke eigendommen 
(onderdeel 3). Voor dit onderdeel heeft Renewi 6 39.357,62 ingeschreven (begroot 6 8.646,--) Het 
bedrag van 6 30.711,62 wordt intern doorbelast om extra druk op de afvalstoffenbegroting te voorkomen. 
Wel moet dit bedrag uit de algemene middelen bekostigd worden.

Opgenomen risico afvalstoffenheffing 2018
Met het vaststellen van de afvalstoffenheffing 2018 is een bedrag van 6 76.000,-- van de verwachte 
kosten voor de afvalinzameling afgeraamd. Dit met de hoop op een gunstig aanbestedingsresultaat, wat 
nu dus anders heeft uitgewezen.

Redenen hogere kosten
De stijging van de inzamelkosten is grotendeels te wijten aan de aantrekkende economie. Landelijk 
gezien zijn de kosten voor afvalinzameling gestegen. Dit blijkt ook wel uit de 3 inschrijvingsbedragen met 
een minimaal verschil. Hierdoor wordt aangenomen dat indien een nieuw afvalinzamelcontract 
gebaseerd op het inzamelsysteem tot 1 april van dit jaar, (dus zonder Omgekeerd Inzamelen) zou zijn 
aanbesteed, een soortgelijk kostenstijging zou kennen.
Een klein deel van de inzamelkosten kan worden toegewezen aan het Omgekeerd Inzamelen.
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In onderstaand overzicht kunt u zien welk deel van de jaarlijkse inzamelkosten conform de inschrijfstaat 
wordt veroorzaakt door het Omgekeerd Inzamelen. Het betreft de kosten voor het ledigen van de 
restafvalcontainers aan huis (buitengebiedroute) en het ledigen van de ondergrondse restafvalcontainers.

In begroting 2018 Inschrijving Renewi Deel ten gevolge van 
Omgekeerd Inzamelen

Inzamelkosten 6 529.399,- 6 643.431,05. 6 79.406,26 s 12.3 07o

Uit dit overzicht blijkt dat het overgrote deel van de inzamelkosten niet veroorzaakt wordt door het 
Omgekeerd Inzamelen.

Risico’s
Momenteel is de afvalinzameling een onderwerp dat erg leeft bij onze inwoners. Er is in een korte tijd veel 
veranderd en dat betekent een periode van wennen. De inzamelvoorzieningen zijn aangepast met als 
doel dat het afval beter wordt gescheiden. De ambitie die de raad in april 2016 heeft vastgelegd is 
namelijk om in 2020 te komen tot 100 kg restafval/inwoner terwijl nu de teller nog op 232 kg staat. Dit 
aantal bestaat uit Grof Huishoudelijk Restafval en Fijn Huishoudelijk Restafval. De nieuwe manier van 
inzamelen vraagt de komende maanden om extra aandacht, zowel op het gebied van operationele zaken 
als op het gebied van communicatie. Om onze ambitie te realiseren, is immers een gedragsverandering 
nodig van inwoners.

De vertaalslag van o.a. deze tegenvallende aanbestedingsresultaten in een stijging van de 
afvalstoffenheffing 2019 kan door onze inwoners geheel worden geassocieerd met de nieuwe manier van 
inzamelen, terwijl dit grotendeels niet het geval is. Dat kan de motivatie om gedrag te veranderen lastig 
maken. Het is van belang om dit op een zo’n helder mogelijke manier te communiceren met onze 
inwoners. De gedachte is om dit met hulp van infographics te doen die deze ingewikkelde materie 
eenvoudig toelichten. Daarnaast is het bijvoorbeeld denkbaar dat we de inwoners elk kwartaal een update 
geven van de inzamelresultaten met begeleidende motiverende teksten.

Monitoren resultaten Omgekeerd Inzamelen
Bij het vormen van de begroting 2019 zullen ook de implementatiekosten en de structurele kosten van het 
Omgekeerd Inzamelen grotendeels bekend zijn. Ook kan een eerste inschatting worden gegeven van de 
ontwikkelingen in de hoeveelheid aangeleverd restafval en grondstoffen.

Komende aanbestedingen
De volgende aanbestedingen zijn de komende tijd nog aan de orde:

Transporten containers van de milieustraat dienen ook dit jaar opnieuw te worden aanbesteed. 
Sortering, werking en (deels) vermarkting Plastic verpakkingsafval/Drankenkartons. Dit wordt 
grootschalig met veel gemeenten (in Midwaste1) verband) gezamenlijk opgepakt. Het huidig 
contract loopt tot 1 januari 2019.

Zodra er weer relevante zaken aan de orde komen die een effect hebben op de afvalstoffenheffing zullen 
wij uw raad op de hoogte stellen.

11 Midwaste is een coöperatieve overheidsgedomineerde vereniging die werkzaamheden verricht voor aangesloten gemeenten. 
Onze gemeente is geen direct lid van Midwaste maar kan middels een dienstverleningsovereenkomst hierbij aansluiten.
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Wij hopen u met bovenstaande voldoende informatie te hebben verstrekt.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van 
de secretaris, i

i Steenbergen, 
de burgemeester,

J.P. de Jongh, RA R.P.va lelt, MBA
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