
 

 
 
Agendapunt                                  : 12 
Voorstelnummer : 11-068 
Raadsvergadering : 24 september 2014 
Naam opsteller : Arja de Waal 
Informatie op te vragen bij : Arja de Waal 
Portefeuillehouders : Peter van Huissteden 
Registratienummer                       : RAAD140023 
Zaaknummer                                :  
 
Onderwerp: Project ondergronds brengen verzamelcontainers 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  - Het investeringskrediet van € 240.408 voor het project ondergrondse containers 

beschikbaar stellen 
- De begrotingswijziging vast te stellen. 

 
 
1) Waar gaat dit voorstel over? 
 
In het maatregelenplan Afvalbeleidsplan 2011-2015 is onder punt 3 opgenomen: optimaliseren 
inzamelstructuur verzamelcontainers. 
 
In samenwerking met HVC is een projectplan ondergronds brengen verzamelcontainers opgesteld. 
Daarbij is een inventarisatie gemaakt van de huidige inzamelmiddelen welke in aanmerking komen 
om ondergronds te worden gebracht. 
Het gaat hierbij om inzamelmiddelen bij hoogbouw en of appartementencomplexen. 
Binnen het project worden de ondergrondsecontainers voorzien van een toegangssysteem, zodat 
alleen de woonhuisaansluitingen die aangesloten zijn gebruik kunnen maken van de container. 
 
De huidige inzamelstructuur is ondoorzichtig. 
Het nodigt uit om door derden te worden gebruikt, waardoor er veel dumpingen plaats vinden. 
Het is bekend dat bedrijven uit de omgeving hun vuil in de verzamelcontainers dumpen. 
Met het ondergronds brengen van de verzamelcontainers voorzien van een toegangssysteem zijn 
dumpingen uitgesloten. 
Daarnaast hebben we met de huidige inzamelvoorzieningen vaak last van stankoverlast en 
zwerfafval door overvolle containers die dan niet meer goed gesloten kunnen worden. 
 
De verwachting is dat de hoeveelheid afval dat wordt aangeboden in de toekomst daalt. 
Dit heeft zijn weerslag op de hoeveelheid tonnages restafval en heeft daardoor een positief effect 
op het scheidingsresultaat. 
 
 
2) Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
Optimalisatie van de inzamelstructuur bij verzamelgebouwen waardoor illegale dumpingen worden 
tegengegaan.  
 
Verzamelcontainers bij oa hoogbouw en appartementengebouwen worden ondergronds gebracht. 
Daarbij worden stankoverlast, zwerfvuil en dumpingen beperkt. 
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3) Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
De kosten voor aanschaf van betonputten, het plaatsen en de bijbehorende projectkosten worden 
in een investering opgenomen met een afschrijftermijn van 30 jaar. 
Vaststellen van investeringskrediet is een raadsbevoegdheid. 
 

 collegebevoegdheid: 
 raadsbevoegdheid: 
 opiniërend: 
 kaderstellend: 
 maatschappelijk urgent: 
 budgetrecht: 
 anders, nl.: 

 
4) Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
 
Regionale samenwerking 
 

 vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling: 
 is onderwerp van onderzoek met gemeenten: 
 wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat: 
 komt hier niet voor in aanmerking omdat: 

 
 
Burgerparticipatie: burgerparticipatie 
n.v.t. 
 
Externe communicatie : via communicatie HVC 
 
Extern overleg gevoerd met : Miriam Dijst, gemeenteadviseur HVC 
 
 
5) Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 

de raad daarover gerapporteerd? 
 
Na akkoord kan het project gestart worden. 
 
6) Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
 
Dit project is niet eerder financieel vertaald geweest in de begroting. 
Het is echter wel een project genoemd in het maatregelenplan. 
 
Voor het project worden de volgende kosten verwacht: 
 
Eenmalige projectkosten ad € 55.170 te betalen door gemeente aan HVC. 
De eenmalige kosten kunnen worden betaald uit het beschikbare budget afval 2014. 
 
Aanschaf van 60 betonputten, plaatsing en projectkosten: investeringen € 240.408.  
De betonputten blijven eigendom van de gemeente Bergen en hebben een afschrijvingstermijn van 
30 jaar. Deze kosten worden geactiveerd. De raad moet toestemming geven aan investeringen 
boven de € 100.000.  
De extra kapitaallasten die het gevolg zijn van deze activering vallen grotendeels weg tegen een 
exploitatiebudget van € 15.000 dat structureel is opgenomen in de begroting voor de aanschaf van 
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deze betonnen bakken dat hierbij wordt afgeraamd. Het restantbedrag muteren we als onttrekking 
aan de voorziening afvalstoffenheffing welke bij de actualisatie van de meerjarige tariefberekening 
bij de begroting verwerken.  
 
Als volgt is dit financieel samengevat: 
(bedragen in €) 
Omschrijving  2014 2015 2016 2017 2018 
Kapitaallasten investering 
 

  6.511 19.851 19.450 19.049 18.649 

Aframing 
exploitatiebudget  

-15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 

Verschil t.l.v/t.g.v. 
voorziening  

 - 8.489     4.851     4.450     4.049     3.649 

 
Het voordeel in 2014 en de nadelen van 2015 t/m 2018 worden gecorrigeerd op begrote 
onttrekkingen en/of stortingen aan de egalisatievoorziening afvalstoffen en hebben geen gevolgen 
voor het begrotingssaldo. 
 
De kosten van o.a. inzameling, leasekosten, exploitatiekosten en investeringskosten 
toegangssysteem plus onderhoudskosten en servicekosten worden verrekend middels een 
tariefsmutatie.  
 
De tariefsmutatie bedraagt € 0,14 per Woonhuisaansluiting (WhA). In de begroting 2014 wordt 
gerekend met 14.220 huishoudens dus de structurele verhoging van deze maatregel zal rond de 
€ 2.000 bedragen. 
Dit bedrag zal bij de volgende actualisering van de dienstovereenkomst in de meerjarenraming 
worden opgenomen. 
 
Er wordt echter een potentiële vermindering van 8% aanbod restafval verwacht. 
Omgerekend betekent dit een potentiële besparing van € 0,37 per WhA. 
Deze voordelen worden voorzichtigheidshalve nog niet in de begroting opgenomen. 
 
 
Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit? 
nee 
 
7) Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
 
Optimaliseren van de inzamelstructuur voorkomt illegale dumpingen. 
Uit de sorteeranalyses is af te lezen dat er veel groen wordt gedumpt in de verzamelcontainers. 
Daarnaast is bekend dat er bedrijfsafval in de verzamelcontainers wordt gedumpt. 
Hierop is handhaving niet tot nauwelijks mogelijk. 
 
Met het plaatsen van de ondergrondse containers wordt een verlaging van het restafval verwacht. 
Als gevolg daarvan wordt hierbij direct een verlaging van de tariefsmutatie verwacht. 
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Bijlagen:  

1. Prognose jaarlijkse kosten OGC 
2. Begrotingswijziging 
 

 
Bergen, 24 juni 2014 

 
College van Bergen 
 
 
 
 
drs. W.J.M. Bierman,   drs. H. Hafkamp,  
secretaris      burgemeester 
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