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Gemeente Amersfoort 
BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE RAADSVRAGEN 

Reglement van orde van de raad (artikel 43) 
   Docs.nr  5849022 

Nr. 2018 – 061. 
Vragen van raadslid Langendam (BPA) over “aanvullende vragen vervuilde afvalstromen”, 
conform Reglement van orde van de raad, ontvangen 27 augustus 2018. 

ANTWOORD van het college dd. 18 september 2018. 

TOELICHTING door fractie BPA 
Toelichting: 

Op 3 juli 2018 organiseerde het CDA een Ronde over de stand van zaken met betrekking tot de uitrol van het 
nieuwe afvalinzamelingssysteem. Tijdens deze bijeenkomst zijn de raadsleden hierover geïnformeerd door de 
belastte wethouder en ambtenaren. Aangezien niet alle mondeling gestelde vragen direct van een antwoord 
konden worden voorzien stelt de BPA-fractie haar resterende vragen schriftelijk. 

Voor de succesvolle gescheiden inzameling van afval is het noodzakelijk dat de verschillende afvalstromen 
voldoende zuiver zijn om tot nieuwe grondstof te kunnen dienen. Afhankelijk van de mogelijke resterende 
nascheidingsmethodieken en gevoeligheid van de afvalstroom voor onzuiverheden is het nodig om een bepaalde 
mate van zuiverheid van de stroom te borgen voordat tot verwerking kan worden overgegaan. 

Nu er met het nieuwe afvalinzamelingssysteem door de burger meer moeite gestoken behoort te worden in de 
bronscheiding is het aannemelijk dat hierbij meer “fouten” gemaakt zullen worden. Deze moeite zit hem in het 
niet langer aan huis ophalen van restafval. In plaats van restafval wordt straks PMD (Plastic, Metaal en 
Drankkartons) aan huis opgehaald en moet het restafval naar toegewezen containers in de buurt worden weg 
gebracht. Voor dit inleveren gebruikt de burger een pasje. Hiermee wordt onder meer het aantal stortingen per 
container bijgehouden om te weten wanneer lediging van de container nodig is. 

Wanneer burgers het niet zo nauw nemen met de regels kan de BPA zich voorstellen dat zij andere afvalstromen, 
zoals PMD, die nog wel aan huis worden opgehaald, vervuilen met restafval. Deze vervuiling van de afvalstroom 
door extra restafval vormt mogelijk een probleem bij de verwerking. Wij kunnen ons voorstellen dat er 
prestatieafspraken bestaan tussen de gemeente en de afvalverwerker (ROVA) over de zuiverheid van de 
afvalstroom op last van hogere kosten voor de afvalverwerking. Tevens kunnen wij ons voorstellen dat hieraan 
gelieerd handhavingsmethoden en handhavingscapaciteit beschikbaar worden gesteld en dat er sancties zijn 
verbonden aan het overtreden van de regels door burgers. 

Aangezien er gebruik gemaakt wordt van een pasjessysteem met een pasje per huishouden voor een specifieke 
container attenderen wij het College erop dat deze informatie geanonimiseerd gebruikt kan worden om 
opvallende afwijkingen in de hoeveelheid restafval per container per aantal huishoudens te meten en hierop 
gerichte controle van de aan huis opgehaalde afvalstromen uit te voeren. Wel moet men erop bedacht zijn dat 
veel mobiele afvalcontainers onafgesloten aan de openbare weg staan. Hierdoor kunnen burgers vaak niet 
voorkomen dat passanten iets afwijkends in deze containers gooien. 

VRAGEN AAN  &  ANTWOORDEN VAN HET COLLEGE 

Vraag 1: 
Is het College op de hoogte van de onderstaande toelichting? 

Antwoord 1: 
Ja, zie ook het Collegebericht aan de raad d.d.3 september 2018. 

Vraag 2: 
Hoe is de verantwoordelijkheid voor de zuiverheid van de verschillende afvalstromen verdeeld tussen ROVA en de 
gemeente Amersfoort? 
a. Welke (prestatie)afspraken zijn er met ROVA gemaakt over de zuiverheid van de afvalstromen?
b. Indien hiervan sprake is, welke tarieven / sancties hanteert ROVA aan Amersfoort bij het niet nakomen van
deze afspraken? 
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c. Indien hiervan sprake is, hoe wordt hierin financieel voorzien? En wordt dit doorbelast aan de burger middels 
de afvalstoffenheffing? 
 
Antwoord 2: 
De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van álle huishoudelijke afval- en 
grondstofstromen. De inzameling hebben we ondergebracht bij ROVA, de verwerking bij de AVU 
(Afvalverwijdering Utrecht). AVU en ROVA zijn van aandeelhoudende gemeenten en werken daarnaast ook samen 
in het gemeentelijke domein aan het delen van kennis en kunde op dit gebied. 
 
a. Geen directe prestatieafspraken. De door ROVA ingezamelde afvalstoffen worden volgens de door haar of door 
AVU gesloten verwerkingscontracten aangeboden bij verwerkers. Deze verwerkers hanteren acceptatiecriteria. 
Daarin kan sprake zijn van een malus als partijen teveel vervuiling bevatten. In het uiterste geval kan afkeur 
plaatsvinden. 
Vanzelfsprekend werken we samen met ROVA aan zo goed mogelijk gescheiden afval- en grondstofstromen. In 
eerste instantie doen we dit met voorlichting en communicatie, in tweede instantie met handhaving. 
b. Zie ad 1. Dit zijn dus sancties die de gecontracteerde verwerkers hanteren. In het geval van te veel vervuiling 
worden eventuele sancties dan door AVU of ROVA doorbelast aan de gemeente. 
c. Alle kosten voor inzameling en verwerking komen uiteindelijk in de afvalstoffenheffing terecht. Ook als sprake 
zou zijn van sancties in verband met vervuiling van de afvalstoffen. 
De afgelopen jaren heeft dit geen consequenties gehad voor de financiën, er was geen aanleiding voor 
doorberekening aan de burger via de afvalstoffenheffing.  
 
Vraag 3: 
Is er sprake van extra mogelijke nascheidingsmethodieken bij vervuilde afvalstromen? 
a. Zo ja, welke? en wordt dit reeds toegepast voor het Amersfoortse afval? 
 
Antwoord 3: 
Wij gaan er bij beantwoording van deze vraag vanuit dat de vervuiling bedoeld wordt van ingezamelde 
grondstoffen. Vooralsnog is hier nauwelijks sprake van. Incidenteel wordt een partij ingezamelde grondstoffen 
(deels) afgekeurd, omdat deze vervuild is. Op dat moment is er geen mogelijkheid om deze na te scheiden, deels 
doordat dit technisch niet kan én deels doordat dit teveel kost en een onevenredige druk zet op de afweging van 
milieu, service en kosten.  
Dit is ook één van de redenen waarom de gemeente en ROVA zoveel mogelijk aan de voorkant inzetten op het 
voorkomen van vervuiling. 
 
Vraag 4: 
Hoe werken ROVA en Amersfoort samen om de zuiverheid van de verschillende afvalstromen te garanderen? 
a. Welke methoden van handhaving hanteren ROVA en / of Amersfoort? 
b. Welke capaciteit is er voor deze handhaving beschikbaar? 
c. Welke sancties leggen ROVA en / of Amersfoort aan burgers op bij een overtreding? 
 
Antwoord 4:  
a. ROVA zamelt namens de gemeente Amersfoort huishoudelijke afval- en grondstoffen in. Handhaving is een taak 
van de gemeente.  
ROVA heeft vooral een rol in het traject vóórdat de handhaver ingezet wordt. Samen met de gemeente wordt 
ingezet op het voorkomen van vervuiling eerst met voorlichting en communicatie, daarna met dagelijks toezicht 
vanuit handhaving.  
b. Speciaal voor de controles op de inzameling gaat ROVA een extra afvalcoach inzetten. Dit komt ook voort uit de 
afspraken die hierover gemaakt zijn bij de invoering van Omgekeerd Inzamelen.  
Bij de start van een nieuw systeem moeten inwoners wennen aan het systeem en een nieuwe gewoonte gaan 
aanwennen. Juist in deze fase willen wij de inwoners helpen om de goede keuzes te maken door hun kennis over 
afvalscheiding te verhogen. 
c. Zoals hierboven al beschreven, worden voor inzameling aangeboden containers met daarin zichtbare vervuiling 
niet geledigd door ROVA. Aan de container komt dan een hangkaart waarop staat dat de betreffende inwoner zich 
kan melden bij het KCC van ROVA. Het KCC geeft in een dergelijk geval aan dat de vervuiling verwijderd moet 
worden en de container op een later moment alsnog wordt geleegd (“nalegen”). Hierbij wordt tegelijkertijd aan 
de betreffende inwoner uitleg gegeven door de afvalcoach. In de huidige situatie leggen we burgers bij een 
overtreding geen verdere sancties op. 
 
Vraag 5: 
Hoe waarborgt het College de privacy van burgers bij de handhaving c.q. constatering van overtredingen? 
 
Antwoord 5: 
Bij de constatering van een overtreding wordt een bekeuring uitgeschreven. Hiervoor wordt de personalia van de 
overtreder opgeslagen in een beveiligde omgeving (AVG proof). 
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Overigens registreren wij geen stortingsgegevens van restafval per pasje/huishouden. Zolang er geen sprake is van 
een wettelijke grondslag om dergelijke gegevens van inwoners te registreren (doelbinding, zoals een 
diftarsysteem), mogen we op grond van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) geen 
stortingsgegevens per pas registreren. 
 
Vraag 6: 
Hoe beschermt het College burgers die het slachtoffer zijn van illegale afvaldump door passanten in hun mobiele 
containers binnen de handhavingsprocedure? 
 
Antwoord 6: 
Handhaving is een middel, naast voorlichting, communicatie en coaching, om afvalscheiding te bevorderen en 
geen doel op zich. Door de intensieve samenwerking tussen voorlopers, coaches en handhavers wordt voorkomen 
dat inwoners ten onrechte in een handhavingsprocedure zullen raken. 
 

 
Inlichtingen   
Afd. Leefomgeving: E. Beitler, tel 033-469 4683 
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