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Voorwoord 

Voor u ligt het rapport “Invloed en sturing op het afvalbeleid van de gemeenten 

Hillegom en Lisse” van de rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en 

Noordwijkerhout. Dit rapport is het resultaat van een onderzoek naar de doelen die 

de gemeenten Hillegom en Lisse met hun afvalbeleid willen bereiken, of deze 

doelen worden behaald en of dit op een efficiënte manier plaatsvindt.  

 

Ondanks het feit dat de gemeente Noordwijkerhout niet is onderzocht1 is de 

rekenkamercommissie van mening dat ook voor deze gemeente het rapport nuttige 

informatie bevat. Na aanbieding van het rapport aan de raden van Hillegom en Lisse 

zenden wij dit rapport daarom ter informatie aan de raad van Noordwijkerhout.  

 

Het onderzoek is - onder verantwoordelijkheid van de rekenkamercommissie -  

uitgevoerd  door drs. A.H.M. van Helden, H. Uffen MSc en J.A.M. Derksen van 

onderzoeksbureau BMC. 

 

De feitenrapportage is voor een check op de feiten voorgelegd aan de 

gemeentesecretarissen. Vervolgens heeft de rekenkamercommissie haar conclusies 

en aanbevelingen opgesteld en is het eindrapport vastgesteld. 

 

In het kader van bestuurlijk hoor en wederhoor hebben de colleges gelegenheid 

gekregen om op het eindrapport te reageren. Deze reacties zijn integraal achterin 

het rapport opgenomen. De rekenkamercommissie heeft met tevredenheid kennis 

genomen van de bestuurlijke reacties en ziet daarin geen aanleiding om in een 

nawoord nader te reageren. 

 

De rekenkamercommissie spreekt haar waardering uit over de medewerking van de 

ambtelijke organisaties van de gemeenten tijdens het onderzoek. Op deze plaats wil 

de rekenkamercommissie ook de onderzoekers van BMC bedanken voor de wijze 

waarop het rapport tot stand is gekomen. 

 

 

De rekenkamercommissie 

                                                
1
 Als gevolg van het besluit van de gemeenteraad van Noordwijkerhout – een aantal jaren geleden – om de bijdrage 

van Noordwijkerhout aan het onderzoeksbudget van de rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout 
te beperken is dit onderzoek niet uitgevoerd voor Noordwijkerhout. Daar waar mogelijk heeft de 
rekenkamercommissie de gemeente Noordwijkerhout wel als referentiegemeente gebruikt. 
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Bestuurlijke samenvatting gemeente Hillegom 

In dit onderzoek staan drie onderzoeksvragen centraal: 

1. Kan de afvalinzameling als doeltreffend en doelmatig worden aangemerkt, ook 

op het punt van de handhaving van het beleid? 

2. Zijn er opvallende verschillen tussen de twee gemeenten? 

3. Zijn de verschillen in de afvalstoffenheffing verklaarbaar? 

 

Ten aanzien van deze onderzoeksvragen kunnen voor de gemeente Hillegom de 

volgende conclusies per onderzoeksvraag getrokken worden.  

 

Conclusies ten aanzien van de centrale onderzoeksvragen 

1. Kan de afvalinzameling als doeltreffend en doelmatig worden aangemerkt, ook 

op het punt van de handhaving van het beleid? 

Ten aanzien van de doelstellingen in het afvalbeleid kan worden geconcludeerd, dat 

de huidige maatregelen niet toereikend zijn om de gestelde doelen in 2015 te halen. 

In het verbeterplan ‘Op weg naar 65%’ (coproductie gemeente Hillegom en 

Meerlanden) wordt een aantal maatregelen genoemd, die er toe moeten leiden dat 

de doelstellingen wel worden gehaald. Echter het verbeterplan trekt ook de 

conclusie dat deze maatregelen waarschijnlijk niet voldoende zijn en dat er een 

trendbreuk nodig is in de manier van inzamelen (beweging naar omgekeerd 

inzamelen en/of diftar).  

 

Wij concluderen dat de afvalbeheerkosten € 14,60 per inwoner (2012) hoger zijn dan 

het landelijk gemiddelde. Mede hierdoor is de afvalstoffenheffing ook hoger dan 

gemiddeld. Binnen de kosten voor afvalbeheer is inmiddels bereikt dat de kosten 

voor verwerking met ingang van 1 juli 2016 aanmerkelijk lager worden. Dit is terug te 

zien in de daling van de afvalstoffenheffing van de gemeente Hillegom in figuur 11. 

Deze daalt vanaf 2017 met € 23,34.  

 

Op basis van bovenstaande concluderen wij dan ook dat het afvalbeleid van de 

gemeente Hillegom nog niet doeltreffend is en de mate van doelmatigheid kan 

worden verbeterd. 

 

Het onderwerp handhaving vereist meer aandacht zodra een sterker beroep wordt 

gedaan op het gedrag van burgers met als doelstelling te komen tot meer scheiding 

van afval resulterend in minder restafval. Dit geldt in het bijzonder bij invoeren van 

diftar-maatregelen. 

 

2. Zijn er opvallende verschillen tussen de twee gemeenten? 

Er zijn verschillen tussen de twee gemeenten te constateren op de volgende 

onderwerpen: 

 De gemeente Hillegom heeft wel een beleidsplan en de gemeente Lisse heeft 

geen beleidsplan. 

 De gemeente Lisse geeft een andere invulling aan het beleid om de 65% 

gescheiden afval te behalen. De gemeente Lisse wil voor omgekeerd inzamelen 
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kiezen. De gemeente Hillegom legt de focus op minder vergaande maatregelen, 

zoals meer communicatie, plaatsing van meer containers voor plastic en papier.   

 De gemeente Hillegom heeft een partnerrol met Meerlanden, terwijl de 

gemeente Lisse Meerlanden ziet als aannemer. Deze verschillende rolneming 

heeft consequenties voor de aansturing, bekostiging en informatievoorziening. 

 

3. Zijn de verschillen in de afvalstoffenheffing verklaarbaar? 

De gemeente Hillegom heeft hogere tarieven voor de afvalstoffenheffing dan de 

gemeente Lisse. De tarieven zijn opgebouwd uit verschillende activiteiten. De kosten 

hiervan mag de gemeente doorbelasten aan de burger. De omvangrijkste hiervan 

zijn de kosten voor afvalbeheer (inzameling en verwijderen van afval). Deze kosten 

bedroegen in 2013 in de gemeente Hillegom € 275,82 per inwoner en in de 

gemeente Lisse € 269,03 per inwoner. Dit verschil wordt deels veroorzaakt door de 

individuele contracten die de gemeenten afzonderlijk met Meerlanden en het VAB 

hebben afgesproken.  

 

Tevens is de mate van scheiding van invloed op de hoogte van de 

afvalstoffenheffing. Het volume-effect van de gemeente Lisse is groter dan bij de 

gemeente Hillegom, omdat de gemeente Lisse iets meer scheidt. Hierdoor zijn de 

afvalverwerkingskosten relatief lager bij de gemeente Lisse. Daarnaast concluderen 

wij dat de gemeenten verschillende afspraken hebben met Meerlanden over de 

baten van de grondstoffen uit afval (papier, textiel, glas, et cetera).  

 

Daarnaast concluderen wij dat de gemeenten Hillegom en Lisse niet alle kosten die 

men mag toerekenen aan de afvalstoffenheffing ook daadwerkelijk toerekent. 

Anders gezegd, de manier van kostentoerekening zorgt ook voor verschillen in de 

hoogte van de afvalstoffenheffing. 

 

Zeven aanbeveling voor versterking van invloed en sturing op het gemeentelijk afvalbeleid 

Ten aanzien van de conclusies zijn de volgende aanbevelingen geformuleerd. De 

aanbevelingen moeten worden gelezen als opdrachten van de raad aan het college 

om te komen tot versterking van de inzet, sturing en beheersing van het afvalbeleid. 

De aanbevelingen gelden voor beide gemeenten, tenzij anders aangegeven. 

1. Versterk het sturingsinstrumentarium. 

2. Versterk de rol van de raad in het keuzeproces van sturen en bijsturen.  

3. Kies voor het betrekken van de burgers bij het ontwikkelen van verdergaande 

maatregelen op het gebied van afvalscheiding. 

4. Kijk kritisch naar de rol van handhaving binnen het afvalbeleid. 

5. Wees kritisch op de positionering en aansturing van Meerlanden en begin met 

het transparant maken van de werking van het contract waar het gaat om de 

prikkels tot en de financiële effecten van verhoging van scheiding. 

6. Streef naar kostendekkende tarieven en lage kosten. 

7. Prioriteer ten aanzien van de treffen van maatregelen voor versterking van 

invloed en sturing op het gemeentelijk afvalbeleid. 
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Bestuurlijke samenvatting gemeente Lisse 

In dit onderzoek staan drie onderzoeksvragen centraal: 

1. Kan de afvalinzameling als doeltreffend en doelmatig worden aangemerkt, ook 

op het punt van de handhaving van het beleid? 

2. Zijn er opvallende verschillen tussen de twee gemeenten? 

3. Zijn de verschillen in de afvalstoffenheffing verklaarbaar? 

 

Ten aanzien van deze onderzoeksvragen kunnen voor de gemeente Lisse de 

volgende conclusies per onderzoeksvraag getrokken worden.  

 

Conclusies ten aanzien van de centrale onderzoeksvragen 

1. Kan de afvalinzameling als doeltreffend en doelmatig worden aangemerkt, ook 

op het punt van de handhaving van het beleid? 

De gemeente Lisse heeft geen eigen beleid. Hierdoor is het lastig om de mate van 

doeltreffendheid te bepalen. De gemeente concludeert zelf dat men achter loopt op 

de landelijke doelstellingen voor gescheiden afval (doelen worden niet gehaald). 

Hiertoe heeft men een aantal scenario’s uitgewerkt, waarbij het college heeft 

aangegeven te willen gaan voor omgekeerd inzamelen, mits draagvlag aanwezig bij 

de bevolking).  

 

Wij concluderen dat de afvalbeheerkosten € 12,57 per inwoner (2012) hoger zijn dan 

het landelijk gemiddelde. Mede hierdoor is de afvalstoffenheffing ook hoger dan 

gemiddeld. Tevens blijkt dat de kosten voor afvalbeheer flink lager kunnen, zie 

bijvoorbeeld het nieuwe contract voor de afvalverbranding. Hieruit blijkt dat de 

kosten van afvalverwerking voor de gemeente Lisse van € 136,— per ton naar 

€ 55,— gaan. Het effect op de afvalstoffenheffing is niet zichtbaar, omdat het college 

dit voordeel gebruikt voor de bekostiging van nieuwe rolcontainers.  

 

Op basis van bovenstaande concluderen wij dan ook dat het afvalbeleid van de 

gemeente Lisse nog niet doeltreffend is en de mate van doelmatigheid kan worden 

verbeterd. 

 

Handhaving op het afvalbeleid speelt bij beide gemeenten een beperkte rol. De 

gemeente Lisse kent een handhavingsprogramma, maar hierin is geen tijd en 

capaciteit geraamd voor handhaving van het afvalbeleid. Wanneer meer beroep 

wordt gedaan op het gedrag van de burger (bijvoorbeeld met ‘omgekeerd 

inzamelen’) dient handhaving meer aandacht te krijgen. 

 

2. Zijn er opvallende verschillen tussen de twee gemeenten? 

Er zijn verschillen tussen de twee gemeenten te constateren op de volgende 

onderwerpen: 

 De gemeente Hillegom heeft wel een beleidsplan en de gemeente Lisse heeft 

geen beleidsplan. 

 De gemeente Lisse geeft een andere invulling aan het beleid om de 65% 

gescheiden afval te behalen. De gemeente Lisse wil voor omgekeerd inzamelen 



INVLOED EN STURING OP HET GEMEENTELIJK AFVALBELEID VAN DE GEMEENTEN HILLEGOM EN LISSE 

       

5/80 

kiezen. De gemeente Hillegom legt de focus op minder vergaande maatregelen, 

zoals meer communicatie, plaatsing van meer containers voor plastic en papier.   

 De gemeente Hillegom heeft een partnerrol met Meerlanden, terwijl de 

gemeente Lisse Meerlanden ziet als aannemer. Deze verschillende rolneming 

heeft consequenties voor de aansturing, bekostiging en informatievoorziening. 

 

3. Zijn de verschillen in de afvalstoffenheffing verklaarbaar? 

De gemeente Lisse heeft lagere tarieven voor de afvalstoffenheffing dan de 

gemeente Hillegom. De tarieven zijn opgebouwd uit verschillende activiteiten. De 

kosten hiervan mag de gemeente doorbelasten aan de burger. De omvangrijkste 

hiervan zijn de kosten voor afvalbeheer (inzameling en verwijderen van afval). Deze 

kosten bedroegen in 2013 in de gemeente Hillegom € 275,82 per inwoner en in de 

gemeente Lisse € 269,03 per inwoner. Dit verschil wordt deels veroorzaakt door de 

individuele contracten die de gemeenten afzonderlijk met Meerlanden en het VAB 

hebben afgesproken.  

 

Tevens is de mate van scheiding van invloed op de hoogte van de 

afvalstoffenheffing. Het volume-effect van de gemeente Lisse is groter dan bij de 

gemeente Hillegom, omdat de gemeente Lisse iets meer scheidt. Hierdoor zijn de 

afvalverwerkingskosten relatief lager bij de gemeente Lisse. Daarnaast concluderen 

wij dat de gemeenten verschillende afspraken hebben met Meerlanden over de 

baten van de grondstoffen uit afval (papier, textiel, glas, et cetera).  

 

Daarnaast concluderen wij dat de gemeenten Hillegom en Lisse niet alle kosten die 

men mag toerekenen aan de afvalstoffenheffing ook daadwerkelijk toerekent. 

Anders gezegd, de manier van kostentoerekening zorgt ook voor verschillen in de 

hoogte van de afvalstoffenheffing. 

 

Zeven aanbeveling voor versterking van invloed en sturing op het gemeentelijk afvalbeleid 

Ten aanzien van de conclusies zijn de volgende aanbevelingen geformuleerd. De 

aanbevelingen moeten worden gelezen als opdrachten van de raad aan het college 

om te komen tot versterking van de inzet, sturing en beheersing van het afvalbeleid. 

De aanbevelingen gelden voor beide gemeenten, tenzij anders aangegeven. 

1. Versterk het sturingsinstrumentarium. 

2. Versterk de rol van de raad in het keuzeproces van sturen en bijsturen.  

3. Kies voor het betrekken van de burgers bij het ontwikkelen van verdergaande 

maatregelen op het gebied van afvalscheiding. 

4. Kijk kritisch naar de rol van handhaving binnen het afvalbeleid. 

5. Wees kritisch op de positionering en aansturing van Meerlanden en begin met 

het transparant maken van de werking van het contract waar het gaat om de 

prikkels tot en de financiële effecten van verhoging van scheiding. 

6. Streef naar kostendekkende tarieven en lage kosten. 

7. Prioriteer ten aanzien van de treffen van maatregelen voor versterking van 

invloed en sturing op het gemeentelijk afvalbeleid. 
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Hoofdstuk 1 Doelstelling van en werkwijze tijdens het 
onderzoek  

1.1 De context van het onderzoek  

Veel gemeenten herijken hun afvalbeleid op dit moment. De tarieven zijn gedaald 

door onder meer de groei van de private markt van verbrandingsovens. Bij 

(semi)publieke bedrijven kampen gemeenten met een dubbele rol. 

Aanbestedingstrajecten hebben grote invloed. Gemeenten moeten bezuinigen. En 

ook aan de inzamelkant staan de ontwikkelingen niet stil. 

 

Naast de daling van de tarieven door aanbesteding en doordat de 

verwerkingstarieven voor restafval veelal lager zijn dan voorheen, zijn veel 

gemeenten bezig met verdere afvalscheiding waardoor er minder restafval verbrand 

hoeft te worden. Dit heeft ook een financieel voordeel omdat het verwerkingstarief 

voor restafval duurder is dan de verwerkingstarieven voor te recyclen grondstoffen. 

 

Uit bovenstaande blijkt het steeds belangrijker voor alle gemeenten om hun 

afvalbeleid nader onder de loep te nemen en te houden. De betrokkenheid van 

verschillende stakeholders en de invloed op andere beleidsterreinen, zoals milieu, 

duurzaamheid, werkgelegenheid (denk aan social return) en financiën, maakt de 

kaderstelling van het beleid en de sturing op de resultaten complexer dan voorheen. 

Daarnaast treft het direct de samenleving op het gebied van leefbaarheid, maar ook 

financieel via de afvalstoffenheffing. 

1.2 Doelstelling van het onderzoek en bijbehorende onderzoeksvragen 

Mede om bovengenoemde reden wil de Rekenkamercommissie van de gemeenten 

Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout graag een dieper inzicht in het gemeentelijk 

afvalbeleid van de gemeenten Hillegom en Lisse. Het afvalbeleid wordt daarbij 

afgebakend tot het beleid voor huishoudelijk afval2. De Rekenkamercommissie heeft 

daartoe de volgende doelstelling geformuleerd, in de vorm van centrale 

onderzoeksvragen: 

 

Inzicht in deze doelstelling biedt de Rekenkamercommissie en de raden de 

mogelijkheid te beoordelen in hoeverre bijsturing door de raden wenselijk is. 

 

Om richting te geven aan het onderzoek is een negental onderzoeks(deel)vragen 

geformuleerd: 

                                                
2
 In Nederland zijn gemeenten verantwoordelijk voor het inzamelen van het huishoudelijk afval. Voor het 

bedrijfsafval ligt deze verplichting niet bij de gemeenten, maar bij de bedrijven zelf. 

 Kan de afvalinzameling als doeltreffend en doelmatig worden 

aangemerkt, ook op het punt van de handhaving van het beleid? 

 Zijn er opvallende verschillen tussen de twee gemeenten? 

 Zijn de verschillen in de afvalstoffenheffing verklaarbaar? 
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1. Wat zijn de gemeentelijke doelstellingen ten aanzien van het gemeentelijk 

afvalbeleid? 

2. In hoeverre zijn de doelen van het afvalbeleid gerealiseerd? 

3. In hoeverre speelt handhaving hierbij een rol? 

4. Bieden de doelstellingen de juiste handvatten om beleid mee te sturen? 

5. Heeft er tussentijds bijsturing c.q. bijstelling van de beleidsuitvoering en/of de 

beleidsdoelen plaatsgevonden? Zo ja, welke rol heeft de raad hierbij gespeeld? 

6. Is met betrekking tot gescheiden inzameling sprake van een opgaande lijn? Hoe 

is die lijn ten opzichte van de landelijke gemiddelden? 

7. Wat is de invloed hiervan op de afvalstoffenheffing? Wat is de trendlijn over een 

periode van meerdere jaren? Hoe verhoudt deze heffing zich tot 

vergelijkingsgemeenten (onder andere Noordwijkerhout en Teylingen)? Is de 

heffing kostendekkend? Welke kosten worden toegerekend aan de 

afvalstoffenheffing? Wat is de grondslag voor deze toerekening? 

8. Wat zijn de verschillen in beleid tussen Hillegom en Lisse? Zijn op dit 

beleidsterrein nog schaalvoordelen te behalen door een meer intensieve 

samenwerking tussen de gemeenten? 

9. Welke knoppen hebben de raden om aan te draaien aangaande het afvalbeleid 

en wat zijn de consequenties daarvan en de aandachtspunten daarbij? 

 
Voor het waarderen van het beleid en de uitvoering is gebruikgemaakt van een 
normenkader. Het normenkader is terug te vinden in bijlage 1. 
 
De gemeente Noordwijkerhout maakt geen onderdeel uit van dit onderzoek. Er is 
wel in vergelijkende zin (benchmark) gekeken naar de gemeenten Noordwijkerhout 
en Teylingen. 

1.3 Koppeling met rapport “Uniformiteit in maatwerk” Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en 

Noordwijkerhout e.a. (2012). 

In het rapport "Uniformiteit in maatwerk"3 wordt geconcludeerd dat de uitbesteding 

naar de Meerlanden doeltreffend is en doelmatig. Doeltreffendheid (de wijze waarop 

de uitbesteding in de praktijk uitpakt) wordt gemeten of de afspraken in de DVO’s 

worden nagekomen, burgertevredenheid etc. Doelmatig (de manier waarop de 

uitbesteding is georganiseerd) wordt gemeten aan de hand van de totstandkoming 

van de uitbesteding (betrokkenheid raad, afweging alternatieven, vastleggen 

afspraken etc.). 

 

In dit rapport is gekeken naar de doelstellingen in het afvalbeleid van de gemeenten 

Hillegom en Lisse of deze worden behaald (doeltreffendheid) en of dat doelmatig 

(efficiënt) gebeurt. De scope van dit onderzoek is anders dan het onderzoek naar de 

uitbesteding naar de Meerlanden. Waar parallellen te trekken zijn, is dit expliciet 

aangegeven in het rapport. 
 

                                                
3
 Rekenkamercommissies Bloemendaal, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Heemstede, Hillegom, Lisse en 

Noordwijkerhout, 2013, Uniformiteit in maatwerk - een onderzoek naar de uitbesteding van gemeentelijke diensten 
aan afval- en groenbedrijf De Meerlanden, augustus 2013, pp. 1-49.  
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1.4 Werkwijze gedurende het onderzoek  

De gehanteerde onderzoeksaanpak kent schematisch de volgende vier stappen: 

Figuur 1: Schematische weergave van het stappenplan van het onderzoek 

 

De analyse van het onderzoek is inhoudelijk conform onderstaand schema 

opgebouwd: 

 

Input Analyse Bevindingen aan de 

hand van de 

onderzoeksdeelvragen 

Resultaten 

Documenten 

(literatuurlijst) 

Documentenanalyse 

(bijlage 3) 

Bevindingen over beleid, 

resultaten en sturing 

(hoofdstuk 3) 

Conclusies per 

onderzoeksdeelvraag 

(hoofdstuk 6)  

Interviews 

(bijlage 4) 

Nadere analyse aan 

de hand van de 

onderzoeksvragen 

(bijlage 2) 

Bevindingen over 

gescheiden afval en 

afvalstoffenheffing + 

benchmark (hoofdstuk 4) 

Conclusies per 

centrale 

onderzoeksvraag 

(hoofdstuk 6) 

Normenkader 

(bijlage 1) 

Bevindingen over 

verschillen tussen beide 

gemeenten (hoofdstuk 5) 

Aanbevelingen 

(hoofdstuk 6) 

Figuur 2: Schematische weergave van de opbouw van de analyse van het onderzoek 

 

Hoofdstuk 2 gaat in op de verschillende begrippen binnen de gemeentelijke 

afvalwereld. Het hoofdstuk heeft als doel om het vakjargon door te nemen en het 

onderzoek te verduidelijken voor de niet-afvalspecialisten. 

 

Stap 1: 

Voorbereiden 

Stap 2: 

Deskresearch 

en benchmark  

Stap 3: 

Interviews en 

nadere 

analyse 

Stap 4: 

Rapporteren 
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Hoofdstuk 2 De wereld van het gemeentelijk afval 

Het onderwerp afval binnen gemeenten is een interessant, maar ook complex 

onderwerp. Gehanteerde begrippen worden soms door elkaar heen gebruikt en 

onderlinge verbanden zijn niet altijd duidelijk. In dit hoofdstuk gaan wij kort in op de 

wereld rondom het gemeentelijk afval en leggen een aantal begrippen, die in dit 

onderzoek ook worden gebruikt, uit. 

2.1 De gemeente en haar afval 

In Nederland zijn gemeenten verantwoordelijk voor het inzamelen van het 

huishoudelijk afval. Voor het bedrijfsafval ligt deze verplichting niet bij de 

gemeenten, maar bij de bedrijven zelf. Gemeenten mogen zelf bepalen hoe zij het 

huishoudelijk afval inzamelen. Zo kunnen gemeenten het afval huis-aan-huis 

ophalen of via een centrale verzamelplaats in de straat. De gemeente kan dit zelf 

doen door eigen personeel, laten uitvoeren door een eigen gemeentelijk afvalbedrijf 

(een bedrijf in eigendom van de gemeente), laten uitvoeren door een afvalbedrijf 

waarbij de gemeente samenwerkt met andere gemeenten (een bedrijf in gezamenlijk 

eigendom, zoals de Meerlanden) of via inkopen van diensten bij derden 

(bijvoorbeeld bij bedrijven als SITA of Van Gansewinkel). Daarnaast moeten 

gemeenten ook een afvalbrengstation of milieustation hebben waar burgers hun 

afval heen kunnen brengen. De landelijke regels voor de inzameling van afval staan 

in het (tweede) Landelijk Afvalbeheerplan (LAP2)4.  

2.2 Rijksbeleid, geldend in de periode 2009-heden 

De Rijksoverheid heeft door middel van het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021 
(LAP2) haar doelstellingen vastgelegd met betrekking tot haar afvalstoffenbeleid: 
 
 Doelstelling Toelichting 

1 Beperken van het ontstaan van 
afvalstoffen 

De groei van het totale afvalaanbod moet zijn 
ontkoppeld van de economische groei. 

2 Beperken van de milieudruk 
van de activiteit ‘afvalbeheer’. 

In principe moet zoveel mogelijk afval 
nuttig worden toegepast, met de bedoeling 
dat alleen afval dat niet nuttig kan worden 
toegepast mag worden verwijderd en dat 
alleen het onbrandbaar afval wordt gestort. 

3 Vanuit ketengericht afvalbeleid 
beperken van de milieudruk van 
productketens (grondstofwinning, 
productie, gebruik en afvalbeheer, 
inclusief hergebruik). 

Dit betekent onder meer dat de gehele keten 
in beschouwing wordt genomen en dat de 
inzet op vermindering van de milieudruk in de 
afvalfase niet mag resulteren in afwenteling 
van milieudruk op andere fases in de keten. 

Figuur 3: Doelstellingen van het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2012 

 

Deze doelstellingen zijn verder gekwantificeerd en gekwalificeerd naar veertien 

concrete doelstellingen5, waarbij de ‘Ladder van Lansink’ centraal staat (preventie, 

hergebruik, recycling, verbranding met terugwinning van energie, verbranden en 

storten). In bijlage 2 zijn deze doelstellingen weergegeven. 

                                                
4
 Zie: www.lap2.nl. Het LAP2 is geldig voor de periode 2009 tot en met 2015 en geeft een doorkijk naar 2021. 

5
 Zie hiervoor het Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021, blz. 90-93. 

http://www.lap2.nl/


INVLOED EN STURING OP HET GEMEENTELIJK AFVALBELEID VAN DE GEMEENTEN HILLEGOM EN LISSE 

       

10/80 

2.3 Rijksbeleid zoals aangescherpt per 2015 

Deze doelstellingen leiden onder meer tot het meer dan voorheen recyclen van afval 

(scheiden van afval). Het tweede Landelijke afvalbeheerplan (LAP2) gaat, anders 

dan het eerste plan, niet meer primair uit van afzonderlijke doelstellingen maar van 

een ‘overall’ doelstelling, namelijk: 60% nuttige toepassing over de totaalstroom 

huishoudelijk afval (inclusief grofvuil) in 2015 (zie doelstelling 3 in bijlage 2). Deze 

doelstelling is later aangescherpt door de toenmalige staatssecretaris van Milieu, de 

heer Atsma, in de Afvalbrief die hij in augustus 2011 verzonden heeft naar de 

Tweede Kamer. Voor gemeenten is daarin de doelstelling opgenomen om tot een 

percentage recycling te komen van het huishoudelijk afval van 65% in 2015. Op dit 

moment ligt het gerealiseerde percentage in Nederland rond de 50%. Vanuit het 

LAP1 en Besluit beheer verpakkingen, papier en karton gelden ook scheidings-

percentages voor specifieke afvalstromen, zie figuur 4 en 5 in hoofdstuk 3. 

 

De staatssecretaris heeft de afvalbranche gevraagd een advies uit te brengen dat 

moet leiden tot een forse toename van recycling van huishoudelijk afval. Hiervoor is 

een brede werkgroep samengesteld bestaande uit onder andere gemeenten, 

regionale en publieke afvalpartijen en grote private afvalbedrijven. De werkgroep is 

van mening dat voor het realiseren van de doelstelling van 65% recycling een 

trendbreuk noodzakelijk is. 

 

De werkgroep heeft een top 5 samengesteld van maatregelen die gemeenten 

kunnen nemen en die bijdragen aan het realiseren van de 65% recycling van het 

huishoudelijk afval: 

1. Bekijk hoe een (vorm van) diftar6 ingezet kan worden om recycledoelstellingen 

te ondersteunen. 

2. Een goede balans tussen hoge service op recyclebare grondstoffen, een 

financiële prikkel voor gescheiden inzameling en goede, constante en 

gezamenlijke communicatie leiden tot beter scheidingsgedrag. Bewezen en 

veelbelovende systemen (omgekeerd inzamelen7, gecombineerd inzamelen8 en 

‘afval loont’9) kunnen door gemeenten breed worden ingevoerd. Actieve 

participatie in benchmarking en uitwisseling van ervaringen door gemeenten is 

hierbij van belang. 

3. Het is van belang dat nadrukkelijk onderscheid wordt gemaakt door gemeenten 

in beleid voor laag- en hoogbouwgebieden. Voor hoogbouw zijn nieuwe pilots 

en initiatieven noodzakelijk. 

4. Een hoog voorzieningenniveau voor afvalscheiding via milieustraten draagt bij 

aan de gescheiden inzameling van grof huishoudelijk afval. Goede faciliteiten op 

milieustraten (zoals goede bereikbaarheid, ruime openstelling, lage 

                                                
6
 Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven waarbij per huishouden geregistreerd wordt hoeveel afval aangeboden 

wordt en hoe meer afval een burger aanbiedt hoe hoger de afvalstoffenheffing zal zijn. Omgekeerd levert 
betere afvalscheiding en het aanbieden van minder afval een lagere afvalstoffenheffing op. 
7
 Omgekeerd inzamelen is een manier van afvalinzameling, waarbij de nadruk ligt op de inzameling van 

herbruikbare grondstoffen bij de inzameling van huishoudelijk afval. Herbruikbare stromen worden bij huishoudens 
opgehaald, terwijl mensen zelf de reststroom brengen naar containers in de buurt. 
8
 Bij gecombineerd inzamelen halen de inzamelaars meerdere droge fracties - zoals papier, textiel en kunststof - in 

één container aan huis op. Deze stromen zijn daarna machinaal te sorteren. 
9
 ‘Afval loont’ is een project van de Nederlandse Recycle Bank, waarbij mensen hun eigen afval scheiden en 

‘doneren’ aan het project. Het afval wordt ingezameld met een speciaal voertuig dat het afval door middel van een 
hydraulische pers verwerkt. 
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aanbiedtarieven) zijn nodig om de burgers te stimuleren bij de afvalscheiding 

van het grof huishoudelijk afval. 

5. In het kader van de teruglopende beleidscapaciteit (zeker in kleinere 

gemeenten) wordt geadviseerd te komen tot meer samenwerking tussen 

gemeenten op het gebied van de regievoering omtrent het afvalbeheer. 

2.4 Afvalbeheerkosten en afvalstoffenheffing 

Gemeenten kunnen de kosten van activiteiten die gerelateerd zijn aan huishoudelijk 

afval doorbelasten aan de burger bij de afvalstoffenheffing door gemeenten. Zie 

hiervoor hoofdstuk 4. De omvangrijkste kosten betreffen de afvalinzameling (het 

ophalen van het afval) en de afvalverwerking (scheiden van afvalstromen en het 

verbranden van restafval). Deze kosten worden samen afvalbeheerkosten genoemd.  

 

Het scheiden van afval heeft drie effecten op de afvalstoffenheffing, namelijk: 

 Volume-effect: door het scheiden van afval wordt er minder restafval naar de 

verbrandingsovens gebracht, hierdoor zullen de kosten van de afvalverwerking 

naar beneden gaan.  

 Bateneffect: door het scheiden van afval worden er meer grondstoffen, zoals 

glas, textiel, papier, et cetera uit afval gewonnen. Deze grondstoffen leveren 

vervolgens geld op en hebben daarmee een positief effect op de 

afvalstoffenheffing. 

 Prijseffect. 

 

Daarnaast kan het anders organiseren van het inzamelen en het verwerken, dan wel 

hercontracteren met derden, een prijseffect opleveren. De afvalverwerking is bij 

zowel de gemeenten Hillegom als Lisse opnieuw aanbesteed, waardoor vanaf 1 juli 

2016 de kosten voor de afvalverwerking zullen dalen. 

 

De afvalstoffenheffing mag maximaal 100% kostendekkend zijn. Dat wil zeggen, dat 

de baten uit de afvalstoffenheffing de gemaakte kosten niet mogen overstijgen. 

Wanneer de afvalstoffenheffing minder is dan 100% van de kosten, dan betekent dat 

dat een deel van de afvalbeheerkosten wordt bekostigd via de algemene middelen 

van de gemeente.  

 

De raad bepaalt de uiteindelijke hoogte van de afvalstoffenheffing. 
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Hoofdstuk 3 Bevindingen over beleid, resultaten en 
sturing 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de bevindingen over de kaderstelling rondom het 

afvalbeleid, de resultaten die worden behaald en de sturing van de gemeenten 

Hillegom en Lisse. In dit hoofdstuk zullen de volgende deelvragen behandeld 

worden. Dit betreft de eerste vijf van de negen onderzoeksvragen die wij hebben 

opgenomen in paragraaf 1.2: 

1. Wat zijn de gemeentelijke doelstellingen ten aanzien van het gemeentelijk 

afvalbeleid? 

2. In hoeverre zijn de doelen van het afvalbeleid gerealiseerd? 

3. In hoeverre speelt handhaving hierbij een rol? 

4. Bieden de doelstellingen de juiste handvatten om beleid mee te sturen? 

5. Heeft er tussentijds bijsturing c.q. bijstelling van de beleidsuitvoering en/of de 

beleidsdoelen plaatsgevonden? Zo ja, welke rol heeft de raad hierbij gespeeld? 

 

De basisanalyse die heeft geleid tot deze bevindingen, is opgenomen in bijlage 3 en 

4 en de nadere analyse in hoofdstuk 6. 

3.1 Wat zijn de gemeentelijke doelstellingen ten aanzien van het gemeentelijk afvalbeleid? 

Gemeente Hillegom 

De gemeente Hillegom kent een eigen afvalstoffenbeleidsplan, genaamd 

Beleidsplan inzameling huishoudelijke afvalstoffen (2009). Hierin staan de 

doelstellingen die de gemeente Hillegom met het afvalbeleid wil bereiken, zie 

hiervoor bijlagen 3 en 4. Deze doelstellingen zijn veelal geformuleerd als activiteiten 

en niet als doelstellingen. Hierdoor is niet duidelijk wat de gemeente Hillegom nu 

echt wil bereiken met het afvalbeleid (= maatschappelijk effect). Door het ontbreken 

van ‘echte’ doelstellingen is het lastig sturen.  

 

De gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout kennen een gemeenschappelijk 

milieubeleidsplan 2008-2011. Daaruit blijkt dat de drie gemeenten willen werken aan 

een leefbare en duurzame regio, waarbij de gezondheid van de inwoners en een 

goede leefomgeving centraal staan. Het afvalbeleid van de gemeente Hillegom 

draagt hieraan bij. Uit de interviews blijkt dat de burgertevredenheid feitelijk wordt 

gezien als het belangrijkste item binnen het afvalbeleid van de gemeente Hillegom: 

goede efficiënte uitvoering van het afvalbeleid vertaald in een schone omgeving, 

lage afvalstoffenheffing en een hoog scheidingspercentage (dat vervolgens weer 

consequenties heeft voor de uitvoeringskosten en dus de hoogte van de 

afvalstoffenheffing, zie hiervoor paragraaf 4.2 en 4.3).   

 

Gemeente Lisse 

De gemeente Lisse kent, in tegenstelling tot de gemeente Hillegom, op dit moment 

geen eigen afvalbeleid. De gemeente conformeert zich aan de landelijke 

doelstellingen conform het Landelijk Afvalbeleidsplan (LAP2), zie bijlage 3 en 4. 
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Hierdoor kent de gemeente Lisse geen doelstellingen die specifiek gericht zijn op de 

eigen gemeente en ontwikkelingen die spelen op lokaal en regionaal niveau.  

 

De gemeente Lisse is wel bezig om een eigen afvalbeleid op te stellen met een 

bijbehorend uitvoeringsprogramma, waarin wordt aangegeven welke activiteiten 

ondernomen zullen gaan worden om de doelstellingen van het beleidsplan te 

realiseren. Ter voorbereiding hierop heeft de ambtelijke organisatie een notitie10 

gemaakt voor het college van B&W om richting te geven aan de beleidskeuzes in 

het nog te maken afvalbeleid (=collegevoorstel). In dit collegevoorstel worden vier 

scenario’s (beleidsvarianten) geschetst, die tot doel hebben om de 65% 

afvalscheiding in 2015 te realiseren (zie ook bijlage 4):  
 Scenario 1: dit betreft het uitvoeren van alleen de onvermijdelijke maatregelen, 

het vervangen van de middelen die nodig aan vervanging toe zijn. 
 Scenario 2: dit is een verdere optimalisatie van scenario 1 met verdergaande 

maatregelen. Kunststofinzameling is de meest in het oog springende maatregel. 
 Scenario 3: invoering van ingrijpende maatregelen als omgekeerd inzamelen of 

een gedifferentieerd systeem (diftar): een huishouden betaalt voor zijn 
aangeboden hoeveelheid restafval. 

 Scenario 4: de inwoner moet zijn restafval niet alleen verder wegbrengen naar 
een verzamelcontainer, maar gaat ook nog eens betalen voor zijn 
weggebrachte restafval (scheiden loont!). De afvalstoffenheffing zal dan 
bestaan uit een vast en een variabel deel.  

 

Met de scenario’s 1 en 2 wordt volgens de opstellers de landelijke doelstelling niet 

gehaald. Daarom wordt in scenario 2 onder meer voorgesteld om een 

communicatieplan op te stellen om in overleg met de bewoners voldoende draagvlak 

voor duurzame inzameling te realiseren, zoals aangegeven in scenario 3. Bij de 

keuze voor scenario 3 wordt in aanvulling op scenario 2 het omgekeerd inzamelen 

ingevoerd. Hierdoor stijgt naar verwachting het bronscheidingspercentage van 55% 

naar circa 64%. Als in scenario 3 wordt gekozen voor diftar zal het 

bronscheidingspercentage nog verder omhoog gaan. Voorgesteld wordt om 

scenario 4 (diftar met vast en variabel deel) pas in te voeren als er enige tijd ervaring 

is opgedaan met het omgekeerd inzamelen. 

 

Net als bij de gemeente Hillegom ligt de focus van de gemeente Lisse ook op het 

halen van de landelijke doelstellingen van het gescheiden afval. De stukken geven 

geen beschrijving van een eventueel hoger doel, een maatschappelijk effect, dat de 

gemeenten willen bereiken. Uit de interviews blijkt dat de gemeente Lisse het 

afvalbeleid zo effectief en efficiënt mogelijk wil uitvoeren. Met efficiënt wordt 

bedoeld: lagere kosten, leidend tot een lagere afvalstoffenheffing. Met effectief wordt 

bedoeld: meer scheiding van restafval, dus lagere kosten van verwerking, hogere 

opbrengsten van grondstoffen en een hogere bijdrage aan de gezamenlijke 

milieudoelstellingen11.  

 

                                                
10

 Gemeente Lisse, 2014, Collegevoorstel Afvalstoffenbeleidsplan, twee afvalbeleidscenario's, 20 

januari 2014, pp. 1-6.  
11

 Gemeente Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout, 2008, Milieubeleidsplan 2008-2011, juni 2008, pp.  
1-53. 
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Uit de interviews blijkt ook dat de raden van beide gemeenten het onderwerp afval 

wel belangrijk vinden, maar het vormt geen politiek issue (lage prioriteit). Dit in 

tegenstelling tot de hoogte van de afvalstoffenheffing. 

3.2 In hoeverre zijn de doelen van het afvalbeleid gerealiseerd? 

Gemeente Hillegom 

Uit de gemeentelijke beleidsevaluatie over de periode 2011-2012 van het afvalbeleid 

blijkt dat de gemeente Hillegom achterloopt op de landelijke doelstelling die gold in 

die periode (LAP2 + aanscherping Afvalbrief) voor het gescheiden inzamelen (zie 

bijlage 4). Hiertoe is samen met de Meerlanden tot een verbeterplan gekomen, 

genaamd ‘Op weg naar 65%’. In dit verbeterplan wordt de stand van zaken (van 

2012 en 2013) geschetst ten opzichte van de aangescherpte doelstellingen 

(Afvalbrief: gericht op 65%). De volgende figuur maakt deze stand van zaken 

inzichtelijk: 

 
Afvalstroom

12
 (landelijke) 

doelstelling 
‘score’ 

gemeente 
2011 

‘score’ 
gemeente  

2012 

GFT-afval 55% 57% 60% 

Papier en karton 85% 68% 72% 

Glas 90% 80% 75% 

Kunststof 
verpakkingsafval 

42% 26% 32% 

Textiel 50% 26% 28% 

Restafval (scheiding aan 
de bron) 

57% (2012) / 
65% (2015) 

51% (inclusief 
nascheiding 

59%) 

53% (inclusief 
nascheiding 

60%) 

Figuur 4: Stand van zaken van de gemeente Hillegom ten aanzien van de landelijk doelstellingen op de 

verschillende afvalstromen (bron: Verbeterplan ‘Op weg naar 65%’ gemeente Hillegom; CREM, 2013). 

“Groen” betekent gelijk of boven de landelijke doelstelling 2015 en “rood” betekent onder de landelijke 

doelstelling 2015. 

 

Kijkend naar deze doelstellingen en scores is duidelijk dat Hillegom alleen op de 

deelstroom GFT-afval voldoet aan de percentages behorende bij de landelijke 

doelstelling 2015. 

 

De landelijke doelstelling voor scheiding van het huishoudelijk afval aan de bron ligt 

voor 2012 op 57%. Hillegom heeft in 2012 een bronscheiding van 53% gerealiseerd. 

Inclusief nascheiding is het percentage 60%. Het is de bedoeling om vanaf 2015 een 

scheidingspercentage van 65% te realiseren. Dit is vastgelegd in een brief van 

staatssecretaris Atsma van augustus 2011. Hillegom haalt de gestelde 

doelstellingen nog niet. 

 

                                                
12

 De genoemde percentages geven de hoeveelheid aan van de afvalstroom die gescheiden is ingezameld gedeeld 
door het totaalaanbod (nog in het restafval aanwezig plus gescheiden ingezameld) (bron CREM, 2013). 
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In het document ‘Afvalscheidingsadvies Hillegom – Op weg naar 65%’ wordt 

geconcludeerd dat met de voorgestelde verbeteropties13 de scheidingsdoelstelling 

van 65% lastig te halen zal zijn. Om dit wel te halen lijkt een trendbreuk noodzakelijk 

in de vorm van het wijzigen van de inzamelmethodiek, bijvoorbeeld in de vorm van 

omgekeerd inzamelen. 

 

Over de realisatie van andere doelstellingen van het afvalbeleid doet de gemeente 

geen expliciete uitspraken. 

 

Gemeente Lisse 

Zoals aangegeven in paragraaf 3.1 kent de gemeente Lisse geen eigen afvalbeleid 

en dus ook geen eigen doelstellingen. Hierdoor is het lastig om de resultaten te 

koppelen aan de doelstellingen van de gemeente en het daadwerkelijk te bereiken 

maatschappelijke effect.  

 

Op dit moment conformeert de gemeente zich aan de landelijke doelstellingen van 

het LAP2 en de aanscherping in de Afvalbrief van de staatssecretaris (onder andere 

65% gescheiden inzamelen). Wanneer we dit als uitgangspunt nemen, scoort de 

gemeente Lisse als volgt: 

 
Afvalstroom

14
 (landelijke) 

doelstelling 
‘score’ gemeente  

2012 

GFT-afval 55% 58% 

Papier en karton 85% 70% 

Glas 90% 70% 

Kunststof 
verpakkingsafval 

42% 32% 

Textiel 50% 35% 

KCA 2 kg per inwoner 2,4 kg per inwoner 

Restafval 57% (2012) / 
65% (2015 

55% (inclusief 
nascheiding 64%) 

Figuur 5: Scheidingsresultaten per afvalstroom van de gemeente Lisse afgezet tegen de landelijke 

doelstellingen conform het LAP2 (bron: CREM, 2013). “Groen” betekent gelijk of boven de landelijke 

doelstelling en “rood” betekent onder de landelijke doelstelling.  

 

Uit bovenstaande is af te leiden dat de gemeente Lisse de doelstelling 2012 haalt 

voor GFT en Klein Chemisch Afval (KCA), maar voor de overige afvalstromen 

                                                
13

 Om de gestelde doelstellingen te halen, worden de volgende verbetermaatregelen in het verbeterplan ‘Op weg 
naar 65%’ van de gemeente Hillegom voorgesteld: 

 Communicatie/voorlichting/gedragsbeïnvloeding 

 GFT-afval - Omruilen naar grotere rolemmer, gratis tweede rolemmer voor GFT-afval, tijdelijk verhogen 
inzamelfrequentie, invoeren keukenmanagement, invoeren takkenrondes 

 Papier & Karton - Afschaffing ‘rapen’ en verdere introductie blauwe rolemmer, Registratie van door derden 
(scholen en/of verenigingen) ingezamelde hoeveelheden papier en karton, Papierinzameling bij de hoogbouw. 

 Glas – geen verbeteropties 

 Kunststof verpakkingsafval - Plaatsing perscontainers, Huis-aan-huis inzameling met behulp van rolemmers 

 Textiel – geen verbeteropties 

 Grof huishoudelijk afval – geen verbeteropties 

 Drankenkartons – resultaten evaluaties afwachten 
14

 De genoemde percentages geven de hoeveelheid aan van de afvalstroom die gescheiden is ingezameld gedeeld 
door het totaalaanbod (nog in het restafval aanwezig plus gescheiden ingezameld) (bron CREM, 2013). 
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worden de doelstellingen niet gehaald. Dit correspondeert ook met de bevindingen 

van CREM15.  

De landelijke doelstelling voor scheiding van het huishoudelijk afval aan de bron ligt 

voor 2012 op 57%. Lisse heeft een bronscheiding van 55% gerealiseerd. Inclusief 

nascheiding is het percentage 64%. Het is de bedoeling om vanaf 2015 een 

scheidingspercentage van 65% aan de bron te realiseren, de aangescherpte 

doelstelling per 2015 die is opgenomen in de brief van staatssecretaris Atsma van 

augustus 2011. Lisse haalt de doelstellingen 2012 en dus ook die voor 2015 nog 

niet. 

3.3 In hoeverre speelt handhaving hierbij een rol? 

Bij beide gemeenten constateren wij dat de rol handhaving ten aanzien van het 

afvalbeleid beperkt is. De Meerlanden heeft bij beide gemeenten een 

signaleringsfunctie en voert die uit met een kaartensysteem. Bij overtredingen gaat 

de Meerlanden in gesprek met de burger en bij herhaaldelijke overtredingen treden 

Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) op. De gemeente Lisse kent een 

handhavingprogramma, maar hierin wordt de handhaving van afval niet genoemd. 

Er is bij de gemeente Lisse geen tijd en capaciteit geraamd voor handhaving van het 

afvalbeleid. Bij de gemeente Hillegom is wel tijd gereserveerd voor de handhaving 

op vuilcontainers, hondenpoep, straat- en zwerfvuil en overige Algemene 

Plaatselijke Verordening (APV) reiniging. In 2014 is 650 uur begroot en in 2015 685 

uur.  

3.4 Bieden de doelstellingen de juiste handvatten om beleid mee te sturen? 

Hillegom 

In tegenstelling tot de gemeente Lisse kent de gemeente Hillegom wel een eigen 

afvalbeleidsplan. In paragraaf 3.1 constateren wij, dat het toch niet duidelijk is wat 

de gemeente Hillegom nu echt wil bereiken met het afvalbeleid (= maatschappelijk 

effect). Door het ontbreken van specifieke gemeentelijke doelstellingen, in de zin 

van beoogde maatschappelijke effecten, is het lastig sturen, tenzij de gemeente echt 

alleen wil sturen op de operationele landelijke doelstellingen. 

 

In het afvalbeleid + evaluatie en het verbeterplan ‘Op weg naar 65%’ heeft de 

gemeente Hillegom haar positie ten opzichte van de huidige operationele 

doelstellingen bepaald en geconcludeerd dat de gestelde doelstellingen niet gehaald 

gaan worden zonder interventies (zie bijlage 4 voor de uitgebreider conclusie). Het 

huidige beleid biedt dus mogelijkheden om bij te sturen en de koers te veranderen 

(zie verder paragraaf 3.5). 

 

Voor het regelmatig bepalen van de koers en de positie ten aanzien van de gestelde 

doelstellingen, werkt de gemeente Hillegom nauw samen met de Meerlanden16. De 

relatie wordt door beide organisaties omschreven als partners in het afvalbeleid: 

“gezamenlijk met de Meerlanden bepalen we de doelstellingen en gezamenlijk 

bepalen we hoe we de doelstellingen gaan halen. De Meerlanden adviseert de 

                                                
15

 CREM, 2013, Resultaten gescheiden afvalinzameling huishoudelijk restafval gemeente Lisse 2012, pp. 1-26. 
16

 De gemeente Hillegom heeft het onderhoud van de buitenruimte als de inzameling van de afval uitbesteed aan de 
Meerlanden. De huidige dienstverleningsovereenkomst loopt van 2011 tot 2020. 
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gemeente en is redelijk vrij in de uitvoering om de doelstellingen te realiseren.” Er 

wordt gewerkt met een lumpsum-financiering om invulling te geven aan deze rol. 

Deze rol betekent concreet dat de Meerlanden aan tafel zit bij de 

beleidsvoorbereiding en dus samen met de gemeente de koers bepaalt. Dit 

resulteert ook in veelvuldig overleg tussen de gemeente Hillegom en de 

Meerlanden. De relatie met de Meerlanden door middel van de huidige 

dienstverleningsovereenkomst kan als volgt grafisch worden weergegeven: 

 

 
Figuur 6: Instrumenten procesbewaking Gemeente Hillegom-Meerlanden 

 

Deze communicatie loopt via het afdelingshoofd Openbare Ruimte en de 

beleidsmedewerker Beheer Openbare Ruimte via de programmaregisseur naar de 

wethouder Ruimtelijk Beheer. De wethouder Openbare Ruimte is zowel 

opdrachtgever als aandeelhouder van de Meerlanden. In de toekomst wil men deze 

rollen scheiden en de eigenaarsrol bij de wethouder Financiën neerleggen. Na de 

portefeuillehouderverdeling in het voorjaar van 2014 is dit ook gebeurd. 

 

Lisse 

De gemeente Lisse kent nog geen eigen afvalbeleid met een uitvoeringsprogramma. 

Men conformeert zich aan de landelijke (operationele) doelstellingen, maar door het 

ontbreken van een eigen afvalbeleid, in de zin van beoogde maatschappelijke 

effecten, en vooral een bijbehorend uitvoeringsprogramma is niet duidelijk hoe men 

dit wil realiseren. Hierdoor is bijsturen lastig. Doordat het ‘collegevoorstel 

Afvalstoffenbeleidsplan, twee afvalbeleidscenario’s’ feitelijk wordt gehanteerd als 

bestaand uitvoeringsprogramma, is dit verbeterd.  

 

Het feit dat de gemeente Lisse geen specifieke gemeentelijke doelstellingen heeft 

ten aanzien van het afvalbeleid, heeft ook zijn gevolgen voor de relatie met de 

Meerlanden. In de interviews wordt aangegeven dat na de uitbesteding aan de 
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Meerlanden na 2009 niet alles goed was geregeld en afgesproken. Er waren veel 

open eindjes, afspraken waren onvoldoende SMART17 gemaakt. De gemeente Lisse 

werkt met verschillende deelbestekken18 richting de Meerlanden (aannemersrol). Op 

onderdelen waarbij in deze stukken niet duidelijk is omschreven wat de gemeente 

Lisse wil bereiken (= doelstellingen), ontstaat uit ook onduidelijkheid bij de 

uitvoerder. In de interviews werd aangegeven dat het tot 2013 heeft geduurd om de 

afspraken op elkaar af te stemmen.  

 

Uit de interviews blijkt dat de afspraken nu goed lopen. Wij constateren dit mede 

doordat de gemeente Lisse nu duidelijker voor ogen heeft wat men wil bereiken met 

het afvalbeleid en wat dat betekent in de zin van concrete maatregelen19. De 

afspraken met de Meerlanden zijn inmiddels dus duidelijk vastgelegd en er is 

regelmatig overleg over de voortgang. De Meerlanden informeert de ambtelijke 

organisatie regelmatig. Het overleg vindt plaats met het afdelingshoofd Inrichting en 

Beheer Openbare Ruimte (IBOR) en de beleidsmedewerker IBOR. De transparantie 

van de informatievoorziening van de Meerlanden aan de gemeente Lisse is nog wel 

een issue, vooral op financieel vlak20. Het afdelingshoofd en de beleidsmedewerker 

informeren de wethouder die onder andere afval in zijn portefeuille heeft. Deze 

wethouder is zowel opdrachtgever als aandeelhouder van de Meerlanden. 

3.5 Heeft er tussentijds bijsturing c.q. bijstelling van de beleidsuitvoering en/of de beleidsdoelen 

plaatsgevonden? Zo ja, welke rol heeft de raad hierbij gespeeld? 

Hillegom 

Het gemeentelijk afvalbeleidsplan geldt voor de periode 2010-2020 en is vastgesteld 

door de raad van Hillegom. Het kader dat de raad aanvullend heeft meegegeven ten 

aanzien van het afvalbeleid is dat de blauwe containers voor papier verstrekt 

moeten worden op vrijwillige basis (de burger moet er om vragen). Tussentijds is de 

positie bepaald en is geëvalueerd. Op basis hiervan is in 2013 het verbeterplan ‘Op 

weg naar 65%’ opgesteld. Dit geldt wat ons betreft als een duidelijk moment van 

bijsturen.  

 

In paragraaf 3.2 zijn kort maatregelen uit het verbeterplan ‘Op weg naar 65%’ 

genoemd. Belangrijk is dat de conclusie wordt getrokken dat de genoemde 

maatregelen waarschijnlijk niet leiden tot het gestelde doel van 65% gescheiden 

afval. Hiervoor is een trendbreuk nodig in de vorm van het wijzigen van de 

inzamelmethodiek, bijvoorbeeld in de vorm van omgekeerd inzamelen. Dit laatste is 

een constatering en advies van Meerlanden. 

 

                                                
17

 SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Resultaatgericht en Tijdgebonden. 
18

 De gemeente Lisse heeft groen en grijs uitbesteed aan Meerlanden – onderhoud van de buitenruimte en de 
inzameling van afval, vanaf 2009. 
19

 Gemeente Lisse, 2014, Collegevoorstel Afvalstoffenbeleidsplan, twee afvalbeleidscenario's, 20 januari 2014, pp. 

1-6.  
20

 Rekenkamercommissies Bloemendaal, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Heemstede, Hillegom, Lisse en 
Noordwijkerhout, 2013, Uniformiteit in maatwerk - een onderzoek naar de uitbesteding van gemeentelijke diensten 

aan afval- en groenbedrijf De Meerlanden, augustus 2013, pp. 1-49.  
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Het college van B&W van de gemeente Hillegom wil voornamelijk inzetten op meer 

papiercontainers, ondergrondse perscontainers en meer communicatie om de 65% 

te halen.  

 

De vraag is of deze maatregelen voldoende zullen zijn om de gestelde doelstelling 

van 65% gescheiden inzamelen te halen. In het verbeterplan ‘Op weg naar 65%’ is 

immers aangegeven dat de gemeente op bestuurlijk niveau een discussie moet 

voeren over eventueel verdergaande maatregelen, zoals omgekeerd inzamelen en 

diftar. 

 

De raad van Hillegom wordt regelmatig geïnformeerd over het afvalbeleid en de 

relatie met de afvalstoffenheffing21. De hoogte van de afvalstoffenheffing is een 

politiek issue en het afvalbeleid is dat in mindere mate. De raad voelt zich wel 

betrokken, maar uit ons interview met raadsleden maken wij op dat de raadsleden 

(van oppositie en coalitie) meer betrokken willen zijn, zodat zij beter in staat zijn om 

vragen te stellen bijvoorbeeld ten aanzien van de totstandkoming van de 

afvalstoffenheffing.  

 

Lisse 

Het collegevoorstel ‘Afvalstoffenbeleidsplan, twee afvalbeleidscenario's’ kan worden 

gezien als duidelijk bijsturingsmoment voor de gemeente Lisse. Het collegevoorstel 

heeft als doel om richting te geven aan de beleidskeuzes in het nog te maken 

afvalbeleid. Het college heeft ingestemd met dit voorstel. Het collegevoorstel wordt 

door de ambtelijke organisatie verder uitgewerkt voor de raad. De raad is niet 

betrokken bij het opstellen van het voorstel, maar wordt geïnformeerd via de 

besluitenlijst van het college van B&W. Het college heeft bij het voorstel aangegeven 

dat er voldoende draagvlak nodig is bij de bevolking voor de scenario’s. Daarom zal 

de bevolking geconsulteerd worden. Het Afvalstoffenbeleidsplan zal uiteindelijk ter 

vaststelling aan de raad worden voorgelegd. 

 

De raad heeft geen duidelijke kaders gesteld ten aanzien van het afvalstoffenbeleid. 

Die zijn overigens ook niet voorgelegd door het college. Het meest urgent is nu 

volgens het college de communicatie richting burgers en burgertevredenheid (zie 

voorbeeld burgerpeiling ten aanzien van omgekeerde inzameling). Maar deze 

prioritering is niet expliciet uitgesproken door de raad. In onze optiek is het wel 

belangrijk dat er een prioritering in de doelstellingen ten aanzien van het afvalbeleid 

wordt gesteld en dat er wordt uitgelegd dat er sprake is van communicerende vaten 

(omgekeerd inzamelen – hogere scheidingspercentage – lagere afvalstoffenheffing). 

Let hierbij wel op, dat investeringen wel noodzakelijk zijn. Dit is nu niet opgenomen 

in het collegevoorstel ‘Afvalstoffenbeleidsplan, twee afvalbeleidscenario's’, maar zou 

wel moeten = aanbeveling). 

 

Door de nieuwe aanbesteding van de afvalverwerking gaan straks de kosten van 

afvalverwerking naar beneden. Hierdoor kan de afvalstoffenheffing in principe naar 

                                                
21

 Gemeente Hillegom, 2013, Presentatie Informatieavond 21 maart 2013 Tarieven afvalstoffenheffing en 
uitbesteding aan De Meerlanden, pp. 1-17. 
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beneden. De kosten van de afvalbeleidsvarianten van de gemeente Lisse (de 

scenario’s) worden volgens de gedachtenlijn van het college straks bekostigd door 

de ruimte die ontstaat door de nieuwe aanbesteding van de afvalverwerking. 

Hierdoor blijft de afvalstoffenheffing gelijk, maar wordt er wel geïnvesteerd. Op de 

langere termijn kunnen de tarieven van de afvalstoffenheffing daadwerkelijk omlaag 

door meer scheiden van afval en dus lagere kosten rondom verwerking van restafval 

en meer opbrengsten uit grondstoffen uit afval. De consequenties van de 

beleidsvarianten voor de afvalstoffenheffing in meerjarig perspectief worden 

inzichtelijk gemaakt in het uitgewerkte collegevoorstel voor de raad. 

 

Uit de interviews maken wij op dat het afvalbeleid tot nu toe geen politiek issue is bij 

de gemeente Lisse. Er worden geen tot beperkte kaders meegegeven door de raad 

aan het college. Het college doet daarvoor ook geen voorstellen aan de raad. Er 

wordt daarom door het college en de raad voornamelijk reactief gestuurd. Dus op 

basis van incidenten. Ten aanzien van de nieuwe dienstverleningsovereenkomst 

met Meerlanden is de raad systematisch betrokken; stand van zaken en stappen die 

zijn gemaakt zijn gecommuniceerd. De financiële paragraaf is aan de raad 

voorgelegd. De dienstverleningsovereenkomst is vastgesteld door de raad. 

 

De afvalstoffenheffing is een ander verhaal, hier stuurt de raad actief op. In onze 

optiek is het wel noodzakelijk dat de raad begrijpt dat het afvalbeleid en de 

afvalstoffenheffing met elkaar gerelateerd zijn. Indien men wil sturen op de hoogte 

van de afvalstoffenheffing, dan dient men ook te sturen en kaders te geven rondom 

het afvalbeleid.  
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Hoofdstuk 4 Bevindingen over gescheiden inzamelen en 
afvalstoffenheffing 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de bevindingen over het gescheiden inzamelen, 

de afvalstoffenheffing en de correlatie tussen deze twee. In dit hoofdstuk zullen de 

deelvragen 6 en 7 van de 9 onderzoeksvragen behandeld worden: 

6. Gescheiden inzamelen 

o Is met betrekking tot gescheiden inzameling sprake van een opgaande lijn?  

o Hoe is die lijn ten opzichte van de landelijke gemiddelden en de 

vergelijkingsgemeenten, onder andere Teylingen en Noordwijkerhout?  

o Hoe is die lijn ten opzichte van eventuele voornemens tot aanscherping van 

de landelijke norm? 

7. Afvalstoffenheffing 

o Wat is de invloed hiervan op de afvalstoffenheffing?  

o Wat is de trendlijn over een periode van meerdere jaren?  

o Hoe verhoudt deze heffing zich tot vergelijkingsgemeenten (onder andere de 

gemeenten Teylingen en Noordwijkerhout)?  

o Is de heffing kostendekkend?  

o Welke kosten worden toegerekend aan de afvalstoffenheffing? 

o Wat is de grondslag voor deze toerekening? 

 

De basisanalyse die heeft geleid tot deze bevindingen, is opgenomen in bijlage 2 en 

3 en de nadere analyse in hoofdstuk 6. 

4.1 Gescheiden inzameling bij de gemeenten Hillegom en Lisse 

Uit paragraaf 3.2 bleek hoe de gemeenten Hillegom en Lisse scoren ten aanzien 

van de landelijke doelstellingen voor gescheiden afval. Het volgende overzicht 

maakt inzichtelijk hoe de gemeenten Hillegom en Lisse voor de andere afvalstromen 

dan restafval scoren op het gebied van gescheiden inzamelen ten opzichte van de 

buurgemeenten en het landelijk gemiddelde.  

 

Kilo’s per 
inwoner 
Gemeente 

GFT Papier Glas Kunststof Textiel 

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Hillegom 84 85 55 57 25 24 7,7 8,0 3,5 4,6 

Teylingen 87 88 67 64 23 32 8,2 8,0 5,0 4,5 

Noordwijkerhout 114 102 57 57 28 27 8,1 8,9 5,3 4,4 

Lisse 87 87 66 61 27 27 8,1 10,2 4,6 5,2 

Landelijk 
gemiddelde 
realisatie 

78 78 63 59 21 21 5,9 6,5 3,9 3,9 

Figuur 7: Gescheiden hoeveelheid afval per kilo per inwoner 2011-2012. “Groen” is boven het landelijk 

gemiddelde en “rood” is onder het landelijk gemiddelde. 

 

Uit figuur 7 is af te leiden dat de gemeenten Hillegom en Lisse qua 

scheidingspercentage voor alle niet-restafvalstromen boven het landelijk gemiddelde 
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scoren (behalve papier bij Hillegom). De gemeenten Noordwijkerhout en Teylingen 

scoren op respectievelijk GFT, papier en glas beter dan de gemeenten Hillegom en 

Lisse. De gemeente Lisse scoort op scheiding van kunststof en textiel het beste ten 

opzichte van de andere gemeenten in de benchmark. Zoals uit hoofdstuk 3 blijkt is 

dit nog niet conform de landelijke doelstellingen 2012. In dit hoofdstuk is ook 

aangegeven dat de gemeenten Hillegom en Lisse bezig zijn met allerlei maatregelen 

om de landelijke doelstelling van 65% voor scheiding van afval in 2015 wel te halen. 

4.2 De afvalstoffenheffing in vergelijking met andere gemeenten 

Activiteiten die gerelateerd zijn aan afval kunnen worden doorbelast aan de 

afvalstoffenheffing door gemeenten, zie paragraaf 4.4. Zoals aangegeven in 

hoofdstuk 2 heeft het scheiden van afval drie effecten op de hoogte van de 

afvalstoffenheffing. Dit zijn: 

 Volume-effect 

 Bateneffect 

 Prijseffect 

 

Ten aanzien van het bateneffect heeft de gemeente Hillegom met Meerlanden 

afgesproken dat de opbrengst van grondstoffen voor Meerlanden is. De gemeente 

Hillegom profiteert hier getrapt van. Het grootste deel van de inkomsten komt terecht 

bij Meerlanden en een kleiner deel bij de gemeente Hillegom. Ook bij de gemeente 

Lisse lopen de grondstoffen via Meerlanden, echter met ingang van 1 januari 2017 

worden de tarieven papier, glas en textiel tussen de gemeente en Meerlanden 

verrekend op basis van werkelijke opbrengsten. De inkomsten die via Nedvang 

lopen gaan rechtstreeks naar de gemeente Lisse. 

 

Het volgende schema geeft inzicht in de hoogte van de tarieven van de 

afvalstoffenheffing van de gemeenten Hillegom en Lisse, in vergelijking met het 

gemiddelde van de tarieven van alle Nederlandse gemeenten en met de tarieven 

van gemeenten die vergelijkbaar zijn met Hillegom, respectievelijk Lisse. 

 

Afvalstoffenheffing 2014   

Gemeente Eénpersoons-

huishouden 

Meerpersoons-

huishouden 

Meerprijs 

nominaal 

éénpersoons- en 

meerpersoons-

huishouden 

Meerprijs in % 

Hillegom € 258,— € 285,— € 27,— 10,47% 

Lisse € 212,— € 258,— € 46,— 21,70% 

Noordwijkerhout € 215,— € 324,— € 109,— 50,70% 

Teylingen € 270,— € 339,— € 69,— 25,56% 

Nederland (gem.) € 181,— € 245,— € 64,— 35,36% 
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Afvalstoffenheffing 2014   

Gemeente Eénpersoons-

huishouden 

Meerpersoons-

huishouden 

Meerprijs 

nominaal 

éénpersoons- en 

meerpersoons-

huishouden 

Meerprijs in % 

Vergelijkbare 

gemeenten
22

 met 

Hillegom (gem.) 

€ 150,— € 203,— € 53,— 35,33% 

Vergelijkbare 

gemeenten met Lisse 

(gem.) 

€ 162,— € 251,— € 89,— 54,94% 

Figuur 8: De hoogte van de afvalstoffenheffing van de gemeenten Hillegom en Lisse, afgezet tegen 

buurgemeenten, vergelijkbare gemeenten (gem.) en het gemiddelde in Nederland (bron: Coelo, 2014) 

 

Hieruit blijkt dat de gemeente Lisse ten opzichte van de buurgemeenten Hillegom, 

Noordwijkerhout en Teylingen een lage afvalstoffenheffing heeft. De gemeente 

Hillegom heeft een hoger tarief dan de gemeente Lisse, maar een lager tarief dan de 

gemeenten Teylingen en Noordwijkerhout. Echter ten opzichte van het landelijk 

gemiddelde van alle gemeenten en ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 

vergelijkbare gemeenten hebben de gemeenten Hillegom en Lisse een relatief hoge 

afvalstoffenheffing.  

 

Uit bovenstaande tabel constateren wij dat het verschil tussen het tarief voor een 

éénpersoonshuishouden en een meerpersoonshuishouden bij de gemeente 

Hillegom (10,47%) en Lisse (21,70%) kleiner is dan op landelijk niveau (35,36%) en 

bij vergelijkbare gemeenten (35,33% - 54,94%).  

 

Veel gemeenten hanteren een berekeningswijze waarbij het aantal 

éénpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens in een gemeente een 

verklarende factor voor dit verschil is. De gemeente Hillegom hanteert dit ook, maar 

kiest er in de berekening steeds bewust voor om het verschil van € 27,— jaarlijks te 

handhaven.  

 

In elke begroting en jaarrekening van de gemeente Lisse  wordt vermeldt in 

paragraaf Lokale heffingen, dat eens in de 4 jaar normaliter een herberekening 

plaatsvindt van de differentiatie van de tarieven voor de afvalstoffenheffing. 

Die herberekening heeft voor het laatst plaatsgevonden in 2010 en hield het 

volgende in: de gemeente Lisse onderscheidt variabele en vaste kosten bij de 

afvalinzameling en –verwerking. De variabele kosten verdeelt zij in de verhouding 

2:1 over de containers voor de meerpersoons- en eenpersoonshuishoudens, bij de 

vaste kosten is die verhouding 1:1. De berekening leidde ertoe dat het tarief voor 

eenpersoonshuishoudens 78% is van het tarief voor de meerpersoonshuishoudens. 

 

                                                
22

 Vergelijkbare gemeenten zijn gemeenten die ongeveer hetzelfde aantal inwoners hebben, dezelfde sociale 
structuur en dezelfde centrumfunctie als de gemeenten Hillegom en Lisse. 
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Gemeenten hebben een grote mate van vrijheid bij de vormgeving van de heffing 
maar deze is niet ongelimiteerd23, onder andere hierdoor ontstaan de verschillen 
zoals weergegeven in bovenstaande tabel. Daarnaast kunnen gemeenten kunnen 
de tarieven differentiëren naar huishoudenomvang, hoeveelheid afval, frequentie 
van het aanbieden etc. Een voorbeeld is de gemeente Kerkrade. In deze gemeente 
is er een vastrecht dat voor iedereen gelijk is. Daar bovenop wordt afgerekend op 
basis van de aangeboden hoeveelheid afval (zie diftar). Dus de manier van 
inzamelen (diftar, omgekeerd inzamelen etc.) is ook een verklarende factor.  

4.3 Afvalbeheerkosten in vergelijking met andere gemeenten 

De VNG24 maakt onderscheid tussen activiteiten die direct dan wel indirect verhaald 

kunnen worden via de afvalstoffenheffing. Zie hiervoor ook paragraaf 4.4 en bijlage 

6. De belangrijkste kostencomponenten qua omvang binnen de afvalstoffenheffing 

bedragen de kosten voor inzameling en verwijderen (inclusief verwerken) van afval. 

Deze kosten worden afvalbeheerkosten genoemd. Deze kosten stegen gemiddeld in 

Nederland van 1991 tot 2009 voortdurend en vanaf 2009 is er gemiddeld een daling 

te zien (zie onderstaande figuur), waarin de stijgingspercentages zijn uitgezet in de 

tijd. Een negatief stijgingspercentage is een daling (= vanaf 2009). Deze daling 

wordt voor het grootste deel toegeschreven aan de daling van de tarieven voor het 

verbranden van het restafval (= prijseffect).  

 

Figuur 9: Stijgingspercentage van de afvalbeheerkosten in Nederland per huishouden en de inflatie 

(bron: Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Milieu
25

) 

                                                
23

 Gemeenten hebben een grote mate van vrijheid bij de vormgeving van de heffing maar deze is niet ongelimiteerd. 
Uit artikel 219 Gemeentewet en de wetsgeschiedenis bij dit artikel kan de volgende driedeling worden gemaakt. 
1. De heffing mag niet worden gebaseerd op het inkomen, de winst of het vermogen. 
2. De heffing mag wel worden gebaseerd op het profijtbeginsel of het kostenveroorzakingsbeginsel 
3. Ook mag de heffing worden gebruikt ter ondersteuning van beleidsdoelstellingen maar in dat geval mag er geen 

sprake zijn van willekeurige en/of onredelijke belastingheffing. 
24

 VNG, 2010, Model kostenonderbouwing afvalstoffenheffing versie 1.0: Transparantie in zeven stappen, VNG, 
februari, pp. 1-30. 
25

 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, 2013, Afvalstoffenheffing 2013, september 2012, 
pp. 1-47. 
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De kosten voor de afvalverwijdering (inclusief afvalverwerking) zijn de kosten die 

Meerlanden in rekening brengt bij de gemeenten Hillegom en Lisse. De kosten voor 

het onderdeel afvalverwerking zijn de kosten van het vuilafvoerbedrijf Duin- 

en Bollenstreek (VAB). De kosten voor de afvalverwijdering (exclusief 

afvalverwerking) liggen vast door de afspraken in de vorm van 

dienstverleningsovereenkomsten met Meerlanden. De kosten van het VAB worden 

bepaald door de hoeveelheid restafval dat naar de verbrandingsovens wordt 

gebracht. 
 

De afvalbeheerkosten in Nederland bedroegen in 2012 gemiddeld € 252,— per 

huishouden. De afvalbeheerkosten in de gemeente Lisse en Hillegom zijn als volgt: 

 

Afvalbeheerkosten 2011 2012 2013 

Hillegom € 251,31 € 266,60 € 275,82 

Lisse € 259,48 € 264,57 € 269,03 

Landelijk gemiddelde € 248,47 € 252,— n.b. 

Figuur 10: de afvalbeheerkosten van de gemeenten Hillegom en Lisse periode 2011-2013. “Rood” is 

hoger dan het landelijk gemiddelde. 

 

Landelijk is in 2012 ten opzichte van 2011 een lichte stijging te zien in de 

beheerkosten (zie figuur 10). In beide gemeenten is een stijging van deze kosten 

waarneembaar in 2012 en in 2013. Deze stijging kan in beide gemeenten verklaard 

worden door het meerjarig contract voor de afvalverwijdering (VAB). Naar 

verwachting zullen deze kosten in 2016 dalen omdat dan het contract moet worden 

verlengd en in overeenstemming gebracht zal worden met de actuele tarieven voor 

afvalverwijdering26.  

 

Bovenstaande figuur maakt ook inzichtelijk dat de afvalbeheerkosten van de 

gemeenten Hillegom en Lisse in 2012 respectievelijk € 14,60 per inwoner en € 12,57 

per inwoner hoger zijn dan het landelijk gemiddelde. In 2013 is een stijgende trend 

waarneembaar. Dit verklaart mede waarom de tarieven van de afvalstoffenheffing 

van beide gemeente in 2014 boven het landelijk gemiddelde liggen (zie paragraaf 

4.1). In de interviews werd ook als verklaring opgegeven dat de gemeenten Hillegom 

en Lisse relatief meer overhead toerekenen aan de afvalstoffenheffing dan andere 

gemeenten. Uit het navolgende blijkt dat deze bewering wordt ondersteund door 

vergelijkingsmateriaal van Rijkswaterstaat. 

 

Uit de ‘Benchmark Afvalscheiding 2012’ van Rijkswaterstaat voor de gemeente 

Lisse27 blijkt dat de relatief hoge afvalbeheerkosten zichtbaar worden aan de 

verwerkingszijde, maar veroorzaakt worden door de inzameling. Door de matige 

scheiding van grof huishoudelijk afval wordt namelijk relatief veel grof afval als 

restafval verwijderd. Hiervoor gelden hogere tarieven dan voor gescheiden grof-

                                                
26

 Bij de gemeente Lisse is de verwachting dat de tarieven voor afvalverwerking zullen dalen van € 136,— per ton 
naar € 55,— per ton 
27

 Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2013, Benchmark afvalscheiding, afvalprofiel peiljaar 2012 
gemeente Lisse, pp. 1-9. 
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afvalstromen. Ook het hoge verbrandingstarief voor restafval speelt mee. De 

indirecte kosten c.q. overhead zijn volgens deze gegevens eveneens hoger dan 

gemiddeld. Voor de gemeente Hillegom28+29 geldt hetzelfde, waarbij bij de gemeente 

Hillegom wordt geconcludeerd dat de inzamelkosten per aansluiting voor restafval 

en GFT-afval relatief hoog zijn, maar deze worden gecompenseerd door relatief lage 

kosten voor inzamelmiddelen en een relatief goedkope milieustraat. 

 
Uit het rapport ‘Uniformiteit Maatwerk’ van de Rekenkamercommissies Bloemendaal 
e.a.30 blijkt dat door verschillen in gewenst kwaliteitsniveau per gemeente de kosten 
van specifieke dienstverlening van Meerlanden per gemeente uiteen lopen. Dit is 
ook een verklaring van het verschil in de afvalbeheerkosten. 

4.4 Tarieven in vergelijking met kosten 

Onderstaande figuur laat de meerjarige ontwikkeling zien van de tarieven van de 

afvalstoffenheffing en van de mate van kostendekkendheid ervan bij de gemeenten 

Hillegom en Lisse. Deze getallen zijn op basis van de berekening van de gemeenten 

zelf. In 2017 laat deze figuur voor Hillegom een daling in de tarieven zien. Bij de 

gemeente Lisse is dit niet waarneembaar. Dit is te verklaren doordat de gemeente 

Lisse ‘de ontstane ruimte’ door de nieuwe aanbesteding van de verwerking van 

afval, wil gebruiken voor de investering in nieuwe rolcontainers en de eventuele stap 

naar omgekeerd inzamelen.  

 

Ontwikkeling 

afvalstoffenheffing 

2014 2015 2016 2017 

Hillegom - 

eenpersoonshuishouden 

€ 258,36 

 

€ 258,36 

 

€ 235,03 

 

€ 211,69 

 

Hillegom - 

meerpersoonshuishouden 

€ 284,55 

 

€ 284,55 

 

€ 261,22 

 

€ 237,88 

 

Hillegom – mate van 

kostendekkendheid 
100% 99% 101% 102% 

Lisse - 

eenpersoonshuishouden 
€ 212,40 € 219,24 € 226,08 € 232,80 

Lisse - 

meerpersoonshuishouden 
€ 287,52 € 292,44 € 297,36 € 302,28 

Lisse – mate van 

kostendekkendheid 
94% 95% 97% 98% 

Figuur 11: De ontwikkeling van de tarieven en de mate van kostendekkendheid van de 

afvalstoffenheffing van de gemeenten Hillegom en Lisse (berekening van de gemeenten zelf). 

 

                                                
28

 Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2013, Benchmark afvalscheiding, afvalprofiel peiljaar 2012 
gemeente Hillegom, pp. 1-11. 
29

 Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2013, Benchmark afvalscheiding, concepteindrapport 
Kringrapport 3 peiljaar 2012, pp. 1-55. 
30

 Rekenkamercommissies Bloemendaal, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Heemstede, Hillegom, Lisse en 

Noordwijkerhout, 2013, Uniformiteit in maatwerk - een onderzoek naar de uitbesteding van gemeentelijke diensten 

aan afval- en groenbedrijf De Meerlanden, augustus 2013, pp. 1-49. 



INVLOED EN STURING OP HET GEMEENTELIJK AFVALBELEID VAN DE GEMEENTEN HILLEGOM EN LISSE 

       

27/80 

Uit de volgende paragraaf blijkt dat beide gemeenten nog niet alle kosten die mogen 

worden toegerekend ook daadwerkelijk toerekenen. Hierdoor is de mate van 

kostendekkendheid eigenlijk lager dan weergegeven in bovenstaande figuur. 

4.5 De mogelijkheden en begrenzingen voor kostendekkendheid en de feitelijke toepassing 

Bij de afvalstoffenheffing geldt dat de gemeente een zorgplicht heeft. In dit geval 

voor huishoudelijke afvalstoffen. De kosten hiervan mag men verhalen. De 

opbrengst van de afvalstoffenheffing moet echter wel aan deze zorgplicht worden 

uitgegeven. De kostenonderbouwing van de afvalstoffenheffing is gebaseerd op de 

activiteiten die de gemeente verricht ter nakoming van haar zorgplicht. In eerste 

aanleg wordt hier niet gedacht in ‘verhaalbare kosten’ maar in ‘verhaalbare 

activiteiten’. De mate van kostendekkendheid wordt bepaald door de mate waarin de 

kosten van de activiteiten worden gedekt met de inkomsten uit de 

afvalstoffenheffing. 

 

Om de mate van kostendekkendheid te bepalen toetsen wij de opbouw van de 

afvalstoffenheffing van de gemeente Hillegom en Lisse aan twee aspecten, namelijk: 

 Technische adequaatheid: in hoeverre worden de kosten toegerekend volgens 

de heersende jurisprudentie en handreikingen? 

 Bedrijfseconomische adequaatheid: in hoeverre wordt datgene wat er op grond 

van de heersende inzichten op dit terrein maximaal kan worden toegerekend 

aan de leges ook daadwerkelijk toegerekend? 

 

Technisch adequaatheid 

De VNG hanteert een model voor onderbouwing van de kosten van de 

afvalstoffenheffing31. Dit model maakt onderscheid tussen activiteiten die direct dan 

wel indirect verhaald kunnen worden via de afvalstoffenheffing. Zie hiervoor bijlage 

6. De VNG geeft daarnaast ook aan dat de hoofdactiviteiten dienen terug te komen 

in de activiteiten van de gemeente, zodat benchmarking met andere gemeenten 

mogelijk is (transparantieverhogend). De genoemde subactiviteiten in bijlage 6 zijn 

indicatief. 

 

Wij hebben de activiteiten met betrekking tot de afvalstoffenheffing en de 

bijbehorende kosten van de gemeente Hillegom en Lisse beoordeeld op basis van 

het model van de VNG. De lijst van de VNG geldt als een controlelijst om te kijken of 

alle activiteiten die gelieerd zijn aan de afvalstoffenheffing juist zijn meegenomen en 

op deze wijze kan er ook eenvoudiger worden gebenchmarkt. 

 

Wij constateren dat de gemeenten Hillegom en Lisse de indeling van haar 

activiteiten niet één-op-één overnemen uit de handreiking van de VNG. De 

gemeente Hillegom maakt de volgende onderdelen niet of niet volledig zichtbaar: 

3. Beleidskosten 

4. Communicatie 

5. Handhaving 

6. Overig 

                                                
31

 VNG, 2010, Model kostenonderbouwing afvalstoffenheffing versie 1.0: Transparantie in zeven stappen, VNG, 
februari, pp. 1-30. 
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De gemeente Lisse maakt de volgende onderdelen niet of niet volledig zichtbaar: 

3. Beleidskosten 

4. Communicatie 

5. Handhaving 

 

Op basis van bovenstaande bevindingen concluderen wij dat de afvalstoffenheffing 

van beide gemeenten nog niet technisch adequaat is, omdat een aantal activiteiten 

geheel of gedeeltelijk nog niet worden toegerekend aan de heffing. Veelal gaat het 

hier om overheadkosten. Deze kosten worden niet expliciet inzichtelijk gemaakt, 

maar zitten verwerkt in de kosten door middel van een urenopslag. De gemeente 

Lisse rekent 8% toe over de kosten derden en 30% over de kosten uren eigen 

dienst. De gemeente Hillegom rekent via aantal fte’s kosten toe. 

 

Bedrijfseconomische adequaatheid 

In de publicatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties32 

wordt een aantal kosten genoemd die te verhalen zijn door middel van de 

afvalstoffenheffing: 

1. Verwerkingskosten 

2. Inzamelings- en transportkosten 

3. Kosten van maatregelen om de hoeveelheid afval te verminderen33 

4. Kosten voor heffing en invordering (waaronder kwijtscheldingskosten) 

5. Een derde van de totale kosten van straatreiniging en reinigingspolitie 

(handhaving)34 

6. De omzetbelasting die ingevolgde de Wet op het btw-compensatiefonds recht 

geeft op een bijdrage uit het fonds35 + 36 

 

Kosten van algemeen zwerfafval zijn niet verhaalbaar door middel van de 

afvalstoffenheffing. De Hoge Raad oordeelt namelijk dat alleen kosten mogen 

worden verhaald die verband houden met de inzameling van het vuil waarop de 

heffing betrekking heeft. 

 

Bij het toetsen van de kostentoedeling van de gemeente Hillegom aan de genoemde 

publicatie komen wij tot de volgende bevindingen: 

 De gemeente Hillegom houdt in de berekening rekening met bovenstaande 

punten.  

 De kosten voor straatreiniging (APV Reiniging) worden voor € 106.543,— 

(2014) toegerekend. Het is ons onduidelijk om welk percentage dit gaat van de 

totale kosten voor straatreiniging van de gemeente Hillegom.  

                                                
32

 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2010, Handreiking kostentoerekening leges en tarieven, 
Ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, januari, pp. 1-235. 
33

 Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld subsidies voor het inzamelen van oud papier of voor milieuwinkels 
en milieuparken en kosten die zijn verbonden aan maatregelen om hergebruik te bevorderen of anderszins de 
afvalstroom in te perken; hierbij kan gedacht worden aan stickers ter voorkoming van ongeadresseerd 
reclamedrukwerk en specifieke voorlichting aan de burger over voorkoming en vermindering van huishoudelijk afval 
34

 Zie arrest Hof van Amsterdam 12 november 2009 2009/00287 
35

 Zie artikel 15.33, tweede lid, Wet milieubeheer 
36

 De reden hiervan is dat door de korting op het Gemeentefonds van het btw-compensatiefonds, een financieel 
nadeel optreedt. 
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 Ook de handhavingskosten mogen voor een derde worden toegerekend aan de 

afvalstoffenheffing. Op dit moment worden er geen kosten van handhaving 

toegerekend. In de interviews wordt aangegeven dat het handhavingsvraagstuk 

nihil is op het afvalbeleid. 

 De gemeente Hillegom rekent de btw toe aan de afvalstoffenheffing. 

 Daarnaast worden de beleidskosten en kosten voor communicatie die 
gerelateerd zijn aan het afvalbeleid niet toegerekend aan de afvalstoffenheffing. 

 

Bij het toetsen van de kostentoedeling van de gemeente Lisse aan de genoemde 

publicatie komen wij tot de volgende bevindingen: 

 De gemeente Lisse houdt in de berekening rekening met bovenstaande punten 

omtrent bedrijfseconomische adequaatheid.  

 De kosten voor straatreiniging (afvoer veegvuil) worden voor € 153.000,— 

(2014) toegerekend. Het percentage van de kosten straatreiniging dat Lisse 

doorberekent in de afvalstoffenheffing is 33%. Het bedrag aan BTW leidt Lisse 

af van het bedrag dat zij in het laatste voorafgaande volledige boekjaar heeft 

betaald, zonder onderscheid te maken in hoog of laag tarief. 

 Ook de handhavingskosten mogen voor een derde worden toegerekend aan de 

afvalstoffenheffing. Er worden nu geen kosten voor handhaving toegerekend. In 

de interviews wordt aangegeven dat nauwelijks wordt gehandhaafd op het 

gebied van afvalinzameling binnen de gemeente Lisse. 

 Btw wordt als één bedrag toegerekend (€ 373.000,— voor 2014) aan de 

afvalstoffenheffing. Het bedrag aan BTW leidt Lisse af van het bedrag dat zij in 

het laatste voorafgaande volledige boekjaar heeft betaald, zonder onderscheid 

te maken in hoog of laag tarief. 

 Daarnaast worden de beleidskosten en kosten voor communicatie die 
gerelateerd zijn aan het afvalbeleid niet toegerekend aan de afvalstoffenheffing. 

 

 

 



INVLOED EN STURING OP HET GEMEENTELIJK AFVALBELEID VAN DE GEMEENTEN HILLEGOM EN LISSE 

       

30/80 

Hoofdstuk 5 Bevindingen over verschillen tussen beide 
gemeenten 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de verschillen in het afvalbeleid tussen de 

gemeenten Hillegom en Lisse. Daarnaast wordt ingegaan op de mogelijkheden tot 

verdere samenwerking. In dit hoofdstuk zal deelvraag 8 behandeld worden van de 9 

onderzoeksvragen: 

8. Verschillen tussen de gemeenten Hillegom en Lisse en mogelijkheden tot 

samenwerken 

o Wat zijn de verschillen in beleid tussen de gemeenten Hillegom en Lisse? 

o Zijn op het beleidsterrein van afval nog schaalvoordelen te behalen door een 

meer intensieve samenwerking tussen de gemeenten? 

 

De basisanalyse die heeft geleid tot deze bevindingen, is opgenomen in bijlage 2 en 

3 en de nadere analyse in hoofdstuk 6. 

5.1 Wat zijn de verschillen in beleid tussen Hillegom en Lisse? 

Wel een beleidsplan versus geen beleidsplan 

De gemeente Hillegom beschikt over een afvalstoffenbeleid en heeft dit uitgewerkt in 

een uitvoeringsprogramma. De gemeente Lisse heeft dat niet. De gemeente Lisse 

conformeert zich aan de landelijke doelstellingen en heeft daarbij geen doorvertaling 

gemaakt naar wat dat nu betekent voor de situatie in de gemeente Lisse. De 

gemeente Hillegom heeft deze doorvertaling naar het lokale niveau wel gemaakt in 

het afvalbeleid en bijbehorend uitvoeringsprogramma. De gemeente Hillegom heeft 

dan ook beter voor ogen wat men wil bereiken op het afvaldossier en hoe men dat 

wil bereiken. Hierdoor is het relatief eenvoudiger om deze wensen en behoeften om 

te zetten in een op maat gesneden dienstverleningsovereenkomst met de uitvoerder 

(Meerlanden). 

 

Andere invulling om de 65% gescheiden afval te behalen en betrokkenheid van de 

raad 

De gemeente Hillegom heeft in haar verbeterplan ‘Op weg naar 65%’ de 

maatregelen beschreven om de 65% afvalscheiding te behalen. In paragraaf 3.2 zijn 

deze maatregelen beschreven. Het verbeterplan wordt voorgelegd aan de raad. De 

gemeente Hillegom maakt (nog) niet de stap naar vergaande vormen van inzamelen 

als omgekeerd inzamelen en/of diftar. De discussie moet hierover nog in de raad 

worden gevoerd. Het college van B&W van de gemeente Lisse wil wel de stap 

maken richting het omgekeerd inzamelen (mits draagvlak bij de bevolking).  

 

Andere rolneming ten opzichte van Meerlanden 

De rollen die de gemeenten Hillegom en Lisse aannemen ten opzichte van 

Meerlanden zijn verschillend. De gemeente Hillegom ziet Meerlanden als partner 

binnen het afvaldossier. Meerlanden en de gemeente Hillegom bepalen gezamenlijk 

de doelstellingen en gezamenlijk wordt bepaald hoe de doelstellingen worden 

behaald. De gemeente Lisse ziet Meerlanden meer als aannemer. De gemeente 



INVLOED EN STURING OP HET GEMEENTELIJK AFVALBELEID VAN DE GEMEENTEN HILLEGOM EN LISSE 

       

31/80 

Lisse bepaalt de doelstellingen (wat-vraag) en Meerlanden voert deze uit (hoe-

vraag). De gemeente Lisse regisseert op de uitvoering.  

 

Deze verschillen hebben consequenties voor de bekostiging van Meerlanden. De 

gemeente Hillegom werkt met een lumpsum-financiering, terwijl de gemeente Lisse 

werkt met een kostprijs op basis van bestekken.  

 

De verschillende rolneming heeft ook consequenties voor de informatievoorziening 

naar de gemeenten. Bij de gemeente Hillegom wordt gewerkt met een halfjaarlijkse 

verantwoording. De rapportages zijn op hoofdlijnen (programmalijn) en kennen een 

stoplichtenmodel voor de weergave van de voortgang. De programmalijn is 

gekoppeld met de doelstellingen van de gemeente Hillegom. Hierdoor zijn er 24 

overleggen op jaarbasis tussen de gemeente en Meerlanden. Bij de gemeente Lisse 

wordt op activiteitenniveau gerapporteerd. Er vindt een wekelijkse verantwoording 

plaats op bestekniveau (operationeel). Door deze constructie zijn er meer 

overleggen tussen Meerlanden en de gemeente Lisse nodig dan bij de gemeente 

Hillegom. Tevens kennen deze overleggen een hogere mate van detailniveau. 

5.2 Zijn op het beleidsterrein van afval nog schaalvoordelen te behalen door een meer intensieve 

samenwerking tussen de gemeenten? 

Op het gebied van samenwerken liggen er verschillende kansen om samen te 

werken. Dit kan tussen de gemeenten Hillegom en Lisse, maar ook op het niveau 

van de Duin- en Bollenstreek en van de Meerlanden gemeenten. Er wordt 

momenteel binnen de Meerlanden gemeenten in de vorm van een benchmark 

onderzoek gedaan naar de kosten van afvalinzameling. Daarnaast zijn er  

initiatieven om als Meerlanden gemeenten gezamenlijk op te trekken richting 

Meerlanden, bijvoorbeeld om meer inzicht te verkrijgen in de opbouw van de kosten 

van Meerlanden en meer grip te krijgen op de kosten. Op dit moment vindt 

voornamelijk kennisuitwisseling tussen de gemeenten plaats, maar ook onderzoek 

bijvoorbeeld om de opdrachtgevende (regie)rol van de aangesloten gemeenten te 

verbeteren. Ook in dit onderzoek wordt aandacht gegeven aan de kosten voor de 

inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval. 

 

We constateren echter ook dat deze ambities nog niet concreet gestalte krijgen in 

een gezamenlijke visie of gezamenlijk beleid. Dit wordt veroorzaakt door de 

verschillen die tussen de gemeenten aanwezig zijn op: 

 de visie die men heeft ten aanzien van het afvalbeleid (hoever wil men gaan ten 

aanzien van bijvoorbeeld omgekeerd inzamelen); 

 het zich in verschillende fasen bevinden van de gemeenten ten aanzien van het 

afvalbeleid; 

 lokale belangen versus regionale belangen bij het bestuur; 

 verschillende contractvormen met Meerlanden (partner versus aannemer). 

Hierdoor wordt het beleid zelfstandig per gemeente opgepakt en wordt ten aanzien 

van de operationele uitvoering wel soms de samenwerking gezocht, bijvoorbeeld 

voor het realiseren van een gemeenschappelijke milieustraat.  
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Willen de gemeenten Hillegom en Lisse onderling samenwerken en de effecten van 

deze samenwerking effectueren, dan dient er sprake te zijn van een zekere mate 

van uniformiteit in het beleid op afval en in de uitvoeringsprogramma’s. Het huidig 

beleid van de gemeenten Hillegom en Lisse, alsmede verrekensystematiek en de 

informatievoorzieningen tussen beide gemeenten en Meerlanden leiden op dit 

moment tot operationele aanpakken die niet gemakkelijk leiden tot samenwerking in 

het beheer en tot gezamenlijk uitbesteden van uitvoerende activiteiten. Brede 

samenwerking is mogelijk, maar zal zonder gemeenschappelijke beleidskeuzes niet 

direct leiden tot voordelen. Samenwerken op onderdelen, zoals het delen van één of 

meer afvalbrengstations, kan wel een realistisch streven zijn. 

 

Als voorbeeld om dit te illustreren, noemen wij het afvalbeleid van de gemeente 

Lisse. De gemeente Lisse heeft straks een ambitieus afvalbeleid om invulling te 

geven aan de landelijke doelstelling van 65% gescheiden inzamelen dat 

waarschijnlijk gebaseerd is op de methode van omgekeerd inzamelen. Mogelijk was 

het effect ten aanzien van deze doelstelling groter geweest (tevens ten aanzien van 

de hoogte van afvalstoffenheffing door het realiseren van schaaleffecten) als de 

gemeente Lisse kans had gezien om in samenwerking met de buurgemeenten 

gezamenlijk beleid te maken. Nu stelt Lisse zelfstandig beleid op waardoor er 

minder mogelijkheden bestaan om synergie en besparingen te realiseren. In VAB-

verband is vooraf geïnventariseerd in hoeverre er gemeenten waren die in dezelfde 

fase van beleidsvoorbereiding zaten. Dat bleek niet het geval te zijn. Toen is Lisse 

alleen verder gegaan.   
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Hoofdstuk 6 Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de conclusies en aanbevelingen, die volgen uit 

de bevindingen, zoals beschreven in de hoofdstukken 3, 4 en 5. Ook wordt ingegaan 

op de laatste deelvraag van de 9 deelvragen: 

9. Welke knoppen hebben de raden om aan te draaien aangaande het afvalbeleid 

en wat zijn de consequenties daarvan en de aandachtspunten daarbij? 

6.1 Conclusies 

Uit de bevindingen worden de volgende conclusies per deelvraag getrokken: 

1. Wat zijn de gemeentelijke doelstellingen ten aanzien van het gemeentelijk 

afvalbeleid? 

De gemeente Hillegom beschikt over een afvalbeleidsplan. Er is ook een 

gemeenschappelijk milieubeleidsplan voor Hillegom, Lisse en 

Noordwijkerhout. Mogelijkheden tot versterking liggen vooral op het scherper 

formuleren van doelen op verschillende niveaus (strategisch/maatschappelijk, 

tactische en operationeel) en het daarbinnen aangeven van een heldere 

verhouding tussen de doelen onderling. De doelstellingen van de gemeente 

Hillegom ten aanzien van het afvalbeleidsplan zijn expliciet weergegeven in 

bijlage 3 en 4. 

 

De gemeente Lisse beschikt nog niet over een afvalbeleidsplan, maar is dat 

aan het ontwikkelen en conformeert zich intussen aan de landelijke 

doelstellingen. Mogelijkheden tot versterking van het beleidsplan dat in 

ontwikkeling is liggen eveneens vooral op het scherper formuleren van doelen 

op verschillende niveaus (strategisch/maatschappelijk, tactische en 

operationeel) en het daarbinnen aangeven van een heldere verhouding tussen 

de doelen onderling. Daarbij kan een burgerraadpleging worden geformuleerd 

als een activiteit ter bereiking van een tactisch doel dat is gericht op het 

verkrijgen van maatschappelijk draagvlak voor het beleid, de uitvoering en de 

handhaving. 

 

Bij beide gemeenten zien wij geen of een beperkte koppeling tussen het 

afvalbeleid en aanverwante beleidsonderwerpen, zoals milieu, 

handhavingsbeleid en het inkomensbeleid37. Bij het realiseren van 

maatschappelijke effecten is het noodzakelijk om te kijken in hoeverre andere 

beleidsterreinen ook een rol spelen. 

 

2. In hoeverre zijn de doelen van het afvalbeleid gerealiseerd? 

Voor de gemeente Hillegom kennen we alleen over de doelstelling van 

afvalscheiding de resultaten. De doelstelling die gold tot in 2011, is in 2012 

alleen gehaald voor het onderdeel GFT-afval. De gemeente geeft aan dat het 

halen van de actuele scheidingsdoelstelling (65%, te bereiken in 2015) forse 

aanpassing vergt van de methodiek van inzamelen. Die aanpassing is nog niet 

                                                
37

 Zie: Gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout, 2008, Milieubeleidsplan 2008-2011, 12 juni 2008, pp. 1-53. 
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vertaald naar beleid. Over de andere doelstellingen kunnen we geen 

uitspraken doen, bij gebrek aan gemeentelijke operationalisering en 

bijbehorende informatievoorziening. 

 

Voor de gemeente Lisse zijn geen expliciete eigen doelstellingen benoemd. 

Men conformeert zich aan de landelijke doelstellingen. Wanneer wij deze als 

uitgangspunt nemen, dan concluderen wij dat de gemeente Lisse de 

doelstelling die gold tot in 2011, in 2012 heeft gehaald voor GFT en Klein 

Chemisch Afval (KCA), maar voor de overige afvalstromen worden de 

doelstellingen niet gehaald. De gemeente Lisse is bezig met beleidsvarianten 

om invulling te geven aan het nog te maken afvalbeleid, hierbij rekening 

houdend met de landelijke doelstellingen. 

 

3. In hoeverre speelt handhaving hierbij een rol? 

Handhaving op het afvalbeleid speelt een beperkte rol bij beide gemeenten. 

Beide gemeenten kennen een handhavingsprogramma, maar hierin is geen 

tijd en capaciteit geraamd voor handhaving van het afvalbeleid. Het beleid ten 

aanzien van handhaving op afval is nu niet vastgelegd en onduidelijk.  

 

4. Bieden de doelstellingen de juiste handvatten om beleid mee te sturen? 

De gemeente Hillegom kent een eigen afvalbeleidsplan en een verbeterplan 

om de gestelde doelstellingen te behalen. Dit geeft aan dat de gemeente 

Hillegom actief stuurt en bezig is met de doelstellingen rondom het afvalbeleid. 

Meerlanden speelt hier een actieve rol in. Zoals eerder geconcludeerd 

(conclusie 1) kan dit verder worden versterkt door scherpere doelstellingen te 

formuleren en een duidelijke koppeling te maken met de maatschappelijke 

effecten die de gemeente Hillegom wil realiseren met het afvalbeleid. 

 

De gemeente Lisse kent nog geen eigen afvalbeleid met een 

uitvoeringsprogramma. Men conformeert zich aan de landelijke doelstellingen, 

maar door het ontbreken van een eigen afvalbeleid en vooral een bijbehorend 

uitvoeringsprogramma is niet duidelijk hoe men dit wil realiseren. Hierdoor is 

(bij)sturen lastig – ‘knoppen om aan te draaien’. Doordat het ‘collegevoorstel 

Afvalstoffenbeleidsplan, twee afvalbeleidscenario’s’ feitelijk wordt gehanteerd 

als bestaand uitvoeringsprogramma, is dit verbeterd. Echter de formulering 

van de specifieke gemeentelijke doelstellingen en het bijhorende beoogde 

maatschappelijk effect vergt naar onze mening nog aandacht. 

 

5. Heeft er tussentijds bijsturing c.q. bijstelling van de beleidsuitvoering en/of de  

beleidsdoelen plaatsgevonden? Zo ja, welke rol heeft de raad hierbij 

gespeeld? 

Het huidige afvalbeleid van de gemeente Hillegom is geëvalueerd en ten 

aanzien van de resultaten is samen met Meerlanden een verbeterplan 

opgesteld om de gestelde doelstellingen te halen, ‘Op weg naar 65%’. In dit 

rapport wordt geconcludeerd dat de genoemde maatregelen er niet toe zullen 

leiden dat de gestelde 65% gehaald gaat worden. Er wordt aangegeven dat 

een trendbreuk nodig is in de vorm van het wijzigen van de inzamelmethodiek,  
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bijvoorbeeld in de vorm van omgekeerd inzamelen of diftar. Het college van 

B&W en de raad dienen een discussie te voeren over deze trendbreuk van 

inzamelen en een besluit te nemen over de te volgen strategie. 

 

Bij de gemeente Lisse kan geconcludeerd worden dat het collegevoorstel 

‘Afvalstoffenbeleidsplan, twee afvalbeleidscenario's’ een bijsturingsmoment is 

om richting te geven aan de te maken keuzes ten aanzien van het nog te 

maken afvalbeleid. Het collegevoorstel wordt ter informatie aangeboden aan 

de raad. De raad heeft geen kaders meegegeven. Het belangrijkste is de 

communicatie richting burgers en burgertevredenheid (zie voorbeeld 

burgerpeiling ten aanzien van omgekeerd inzamelen). Maar deze prioritering is 

niet expliciet uitgesproken door de raad. Dit zou wel opgenomen moeten 

worden in het collegevoorstel.  

 

6. Is met betrekking tot gescheiden inzameling sprake van een opgaande lijn? 

Hoe is die lijn ten opzichte van de landelijke gemiddelden? 

Voor de gemeente Hillegom blijkt uit de gepresenteerde overzichten (zie 

paragraaf 3.2 en 4.1) een stijgende lijn in de periode 2011-2012 bij het 

scheiden van alle afvalstromen (behalve glas) ten opzichte van de landelijke 

doelstellingen. Echter de landelijke doelstellingen worden in deze jaren alleen 

op GFT-afval gehaald. Over eerdere jaren beschikken we niet over 

vergelijkbare informatie. De gemeente Hillegom scoort op het scheiden van 

afvalstromen (behalve papier) hoger dan het landelijk gemiddelde en ten 

opzichte van de buurgemeenten scoort de gemeente Hillegom lager (behalve 

op scheiding van glas en textiel). 

 

Bij de gemeente Lisse zien we dat de landelijke doelstellingen voor het 

scheiden van GFT-afval en Klein Chemisch Afval worden gehaald. Ten 

opzichte van het landelijk gemiddelde scoort de gemeente Lisse hoger en ten 

opzichte van de buurgemeenten bovengemiddeld, op het scheiden van afval. 

Op het scheiden van afvalstromen van kunststof en textiel scoort de gemeente 

Lisse het beste van de buurgemeenten. 

 

7. Wat is de invloed hiervan op de afvalstoffenheffing? Wat is de trendlijn over 

een periode van meerdere jaren? Hoe verhoudt deze heffing zich tot 

vergelijkingsgemeenten (onder andere Noordwijkerhout en Teylingen)? Is de 

heffing kostendekkend? Welke kosten worden toegerekend aan de 

afvalstoffenheffing? Wat is de grondslag voor deze toerekening? 

De afvalbeheerkosten van de gemeenten Hillegom en Lisse zijn in 2012 

respectievelijk € 14,60 per inwoner en € 12,57 per inwoner hoger dan het 

landelijk gemiddelde. De relatief hoge afvalbeheerkosten van beide 

gemeenten worden zichtbaar aan de verwerkingszijde, maar worden 

veroorzaakt door de inzameling. Door de matige scheiding van grof 

huishoudelijk afval wordt namelijk relatief veel grof afval als restafval 

verwijderd. Hiervoor gelden hogere tarieven bij de verbrandingsoven (VAB) 

dan voor gescheiden grof afvalstromen. Ook het hoge verbrandingstarief voor 
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restafval speelt mee. De indirecte kosten c.q. overhead zijn eveneens hoger 

dan gemiddeld in Nederland.  

 

Wij concluderen dat de berekening van de afvalstoffenheffing van beide 

gemeenten nog niet technisch adequaat is. Een aantal activiteiten vanuit de 

handreiking van de VNG ontbreken nog, bijvoorbeeld beleidskosten, 

communicatie en handhaving.  

 

Wij concluderen dat bij beide gemeenten niet alle kosten, die mogen worden 

toegerekend aan de afvalstoffenheffing, daadwerkelijk worden toegerekend 

(niet bedrijfseconomisch adequaat). Dit betekent dat de kostendekkendheid 

lager is dan de dekkingspercentages van de gemeenten, genoemd in 

paragraaf 4.3 en dus dat een deel van de kosten wordt gedekt via de 

algemene middelen.  

 

8. Wat zijn de verschillen in beleid tussen Hillegom en Lisse? Zijn op dit 

beleidsterrein nog schaalvoordelen te behalen door een meer intensieve 

samenwerking tussen de gemeenten? 

Wij concluderen dat de verschillen tussen de gemeenten Hillegom en Lisse 

zitten op drie hoofdonderwerpen: 

 wel een beleidsplan versus geen beleidsplan; 

 andere invulling van het beleid om de 65% gescheiden afval te behalen en 

betrokkenheid van de raad; 

 andere rolneming ten opzichte van Meerlanden. 

Hoofdstuk 5 gaat dieper in op deze verschillen. 

 

Op dit moment vindt voornamelijk kennisuitwisseling tussen de gemeenten 

plaats (op het niveau van de gemeenten Hillegom-Lisse en Duin- en 

Bollenstreek). Er zijn ambities bij de wethouders aanwezig om vanuit de 

gemeenten Hillegom en Lisse en vanuit de gemeenten in de regio Duin- en 

Bollenstreek gezamenlijk op te trekken op het gebied van het afvalbeleid, maar 

dit krijgt nog niet concreet gestalte in een gezamenlijke visie of gezamenlijk 

beleid. Dit wordt veroorzaakt door de verschillen die tussen de gemeenten 

aanwezig zijn. 

 

Wij constateren dat elke gemeente binnen de Duin- en Bollenstreek het 

afvalbeleid op zijn eigen manier oppakt. Dit resulteert bijvoorbeeld in 

individuele contracten met Meerlanden en met het VAB. Hierdoor worden 

potentiële schaaleffecten van samenwerken teniet gedaan. 

 

Willen de gemeenten Hillegom en Lisse onderling samenwerken en de 

effecten van deze samenwerking effectueren, dan dient er sprake te zijn van 

een gezamenlijk beleid op afval en uniformiteit in de uitvoeringsprogramma’s. 

Samenwerking is mogelijk, maar zal zonder gemeenschappelijke 

beleidskeuzes niet direct leiden tot voordelen. 
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9. Welke knoppen hebben de raden om aan te draaien aangaande het 

afvalbeleid en wat zijn de consequenties daarvan en de aandachtspunten 

daarbij? 

Bij beide gemeenten constateren wij dat de afvalstoffenheffing een politiek 

issue is in de raden en dat het afvalbeleid dat in mindere mate is. Toch hebben 

ze een onderlinge relatie. Immers de keuze ten aanzien van het beleid heeft 

consequenties voor de afvalstoffenheffing (zie de genoemde effecten in 

paragraaf 2.3 en 4.2). De afvalstoffenheffing is eigenlijk een resultante van het 

gekozen beleid door de gemeente. Het is daarom noodzakelijk dat de raden 

deze relatie zien en begrijpen. Dat stelt eisen aan de informatievoorziening 

door het college. Op deze wijze wordt ook duidelijk waarom het van belang is 

dat raden kaders meegeven aan het college en daarin een prioritering 

(hiërarchie) aangeven. Belangrijk hierbij is dat bij de kaders duidelijk wordt 

aangegeven welk maatschappelijk effect men belangrijk vindt en tot welke 

tactische en operationele doelstellingen dat leidt.  

 

Daarnaast is het zaak dat de raden regelmatig het geformuleerde beleid 

(doelstellingen, activiteiten en inzet van middelen, met de nadruk op 

strategische doelen, de lasten en baten om die te bereiken) ter hand nemen 

en bekijken in hoeverre de doelstellingen zijn gehaald (met de beschikbare 

inzet van middelen) en wat de stand van zaken is. Dit kan men realiseren met 

een goede voorbereiding door het college en uiteindelijk aanvullend door actief 

vragen te stellen aan het college over het afvalbeleid en ‘spontane’ opdrachten 

mee te geven. 

 

Conclusies centrale onderzoeksvragen 

Wij concluderen het volgende per centrale onderzoeksvraag: 

1. Kan de afvalinzameling als doeltreffend en doelmatig worden aangemerkt, ook 

op het punt van de handhaving van het beleid? 

Gemeente Hillegom 

Ten aanzien van de doelstellingen in het afvalbeleid kan worden geconcludeerd, 

dat de huidige maatregelen niet toereikend zijn om de gestelde doelen in 2015 

te halen. In het verbeterplan ‘Op weg naar 65%’ (coproductie gemeente 

Hillegom en Meerlanden) wordt een aantal maatregelen genoemd, die er toe 

moeten leiden dat de doelstellingen wel worden gehaald. Echter het 

verbeterplan trekt ook de conclusie dat deze maatregelen waarschijnlijk niet 

voldoende zijn en dat er een trendbreuk nodig is in de manier van inzamelen 

(beweging naar omgekeerd inzamelen en/of diftar).  

 

Wij concluderen dat de afvalbeheerkosten € 14,60 per inwoner (2012) hoger zijn 

dan het landelijk gemiddelde. Mede hierdoor is de afvalstoffenheffing ook hoger 

dan gemiddeld. Binnen de kosten voor afvalbeheer is inmiddels bereikt dat de 

kosten voor verwerking met ingang van 1 juli 2016 aanmerkelijk lager worden. 

Dit is terug te zien in de daling van de afvalstoffenheffing van de gemeente 

Hillegom in figuur 11. Deze daalt vanaf 2017 met € 23,34.  
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Op basis van bovenstaande concluderen wij dan ook dat het afvalbeleid van de 

gemeente Hillegom nog niet doeltreffend is en de mate van doelmatigheid kan 

worden verbeterd. 

 

Het onderwerp handhaving vereist meer aandacht zodra een sterker beroep 

wordt gedaan op het gedrag van burgers met als doelstelling te komen tot meer 

scheiding van afval resulterend in minder restafval. Dit geldt in het bijzonder bij 

invoeren van diftar-maatregelen. 

 

Gemeente Lisse 

De gemeente Lisse heeft geen eigen beleid. Hierdoor is het lastig om de mate 

van doeltreffendheid te bepalen. De gemeente concludeert zelf dat men achter 

loopt op de landelijke doelstellingen voor gescheiden afval (doelen worden niet 

gehaald). Hiertoe heeft men een aantal scenario’s uitgewerkt, waarbij het 

college heeft aangegeven te willen gaan voor omgekeerd inzamelen, mits 

draagvlag aanwezig bij de bevolking).  

 

Wij concluderen dat de afvalbeheerkosten € 12,57 per inwoner (2012) hoger zijn 

dan het landelijk gemiddelde. Mede hierdoor is de afvalstoffenheffing ook hoger 

dan gemiddeld. Tevens blijkt dat de kosten voor afvalbeheer flink lager kunnen, 

zie bijvoorbeeld het nieuwe contract voor de afvalverbranding. Hieruit blijkt dat 

de kosten van afvalverwerking voor de gemeente Lisse van € 136,— per ton 

naar € 55,— gaan. Het effect op de afvalstoffenheffing (zie figuur 11) is niet 

zichtbaar, omdat het college dit voordeel gebruikt voor de bekostiging van 

nieuwe rolcontainers.  

 

Op basis van bovenstaande concluderen wij dan ook dat het afvalbeleid van de 

gemeente Lisse nog niet doeltreffend is en de mate van doelmatigheid kan 

worden verbeterd. 

 

Handhaving op het afvalbeleid speelt bij beide gemeenten een beperkte rol. De 

gemeente Lisse kent een handhavingsprogramma, maar hierin is geen tijd en 

capaciteit geraamd voor handhaving van het afvalbeleid. Wanneer meer beroep 

wordt gedaan op het gedrag van de burger (bijvoorbeeld met ‘omgekeerd 

inzamelen’) dient handhaving meer aandacht te krijgen. 

 

2. Zijn er opvallende verschillen tussen de twee gemeenten? 

Zoals weergegeven in paragraaf 5.2 bij het antwoord op deelvraag 8 zijn er 

verschillen tussen de twee gemeenten te constateren op de volgende 

onderwerpen: 

 De gemeente Hillegom heeft wel een beleidsplan en de gemeente Lisse 

heeft geen beleidsplan. 

 De gemeente Lisse geeft een andere invulling aan het beleid om de 65% 

gescheiden afval te behalen. De gemeente Lisse wil voor omgekeerd 

inzamelen kiezen. De gemeente Hillegom legt de focus op minder vergaande 

maatregelen, zoals meer communicatie, plaatsing van meer containers voor 

plastic en papier.   
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 De gemeente Hillegom heeft een partnerrol met Meerlanden, terwijl de 

gemeente Lisse Meerlanden ziet als aannemer. Deze verschillende 

rolneming heeft consequenties voor de aansturing, bekostiging en 

informatievoorziening. 

 

3. Zijn de verschillen in de afvalstoffenheffing verklaarbaar? 

Zoals blijkt uit hoofdstuk 4 heeft de gemeente Hillegom hogere tarieven voor de 

afvalstoffenheffing dan de gemeente Lisse. De tarieven zijn opgebouwd uit 

verschillende activiteiten. De kosten hiervan mag de gemeente doorbelasten 

aan de burger. De omvangrijkste hiervan zijn de kosten voor afvalbeheer 

(inzameling en verwijderen van afval). Deze kosten bedroegen in 2013 in de 

gemeente Hillegom € 275,82 per inwoner en in de gemeente Lisse € 269,03 per 

inwoner. Dit verschil wordt deels veroorzaakt door de individuele contracten die 

de gemeenten afzonderlijk met Meerlanden en het VAB hebben afgesproken.  

 

Tevens is de mate van scheiding van invloed op de hoogte van de 

afvalstoffenheffing (zie paragraaf 4.2). Het volume-effect van de gemeente 

Lisse is groter dan bij de gemeente Hillegom, omdat de gemeente Lisse iets 

meer scheidt. Hierdoor zijn de afvalverwerkingskosten relatief lager bij de 

gemeente Lisse. Daarnaast concluderen wij dat de gemeenten verschillende 

afspraken hebben met Meerlanden over de baten van de grondstoffen uit afval 

(papier, textiel, glas, et cetera).  

 

Daarnaast concluderen wij dat de gemeenten Hillegom en Lisse niet alle kosten 

die men mag toerekenen aan de afvalstoffenheffing ook daadwerkelijk 

toerekent. Anders gezegd, de manier van kostentoerekening zorgt ook voor 

verschillen in de hoogte van de afvalstoffenheffing. 

6.2 Aanbevelingen  

De aanbevelingen moeten worden gelezen als opdrachten van de raad aan het 

college om te komen tot versterking van de inzet, sturing en beheersing van het 

afvalbeleid. De aanbevelingen gelden voor beide gemeenten, tenzij anders 

aangegeven. 

 

1. Versterk het sturingsinstrumentarium 

Formuleer doelen scherper op strategisch, tactisch en operationeel niveau en geef 

daarbinnen een heldere verhouding aan tussen de doelen onderling. Ga hierbij uit 

van maatschappelijke effecten en houd rekening met andere beleidsterreinen, zoals 

milieu. Koppel activiteiten aan de operationele doelen en koppel inzet van middelen 

aan activiteiten. Gebruik dit instrumentarium voor de planning maar ook voor de 

‘navigatie tijdens de rit’ en het bijsturen. Denk bij het opstellen van activiteiten ook 

aan burgerparticipatie, handhaven en keuzes tussen ‘zelf doen’, inkopen en 

samenwerken met organisaties, bedrijven en andere gemeenten. 

 

2. Versterk de rol van de raad in het keuzeproces van sturen en bijsturen 

Positioneer de raad scherper in het proces van kaderstellen en controleren. Doe dat 

met behulp van het versterkte sturingsinstrumentarium en positioneer de raad bij het 
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kaderstellen vooral in de rol van het maken van keuzes. Laat de raad in de 

planningsfase (op voorstel van het college) besluiten over met name de strategische 

doelen (beoogde maatschappelijke effecten) en de inzet van middelen. Voorzie de 

raad ‘tijdens de rit’ van informatie over positie, progressie en voorstellen voor 

bijsturen (van activiteiten, doelen en/of inzet van middelen). Doe dat eveneens met 

behulp van het versterkte sturingsinstrumentarium.    

 

3. Kies voor het betrekken van de burgers bij het ontwikkelen van verdergaande 

maatregelen op het gebied van afvalscheiding  

De gemeente Lisse is voornemens om vergaande maatregelen (‘omgekeerd 

inzamelen’) op het gebied van gescheiden inzamelen te treffen. Voordat men deze 

beslissingen neemt, wil men de bevolking consulteren. Mede omdat ‘omgekeerd 

inzamelen’ een gedragsverandering vraagt van de burgers. Door deze consultatie is 

de gemeente in staat om te anticiperen op wat leeft in de eigen gemeente en 

hebben de voorgenomen beslissingen meer draagvlak.  

Indien de gemeente Hillegom besluit om ook vergaande maatregelen te treffen voor 

gescheiden afval, is het aan te raden om de burgers hierbij te betrekken. 

 

4. Kijk kritisch naar de rol van handhaving binnen het afvalbeleid 

Het verdient aanbeveling om kritisch te kijken naar de rol van handhaving binnen het 

afvalbeleid en in hoeverre dit een plaats moet krijgen binnen de 

handhavingsprogramma’s van beide gemeenten. Het beleid ten aanzien van 

handhaving op afval is nu niet vastgelegd en onduidelijk. Op het moment dat de 

gemeenten verdergaande keuzes maken ten aanzien van afvalinzameling 

(‘omgekeerd inzamelen en diftar), waarbij een groter beroep wordt gedaan op het 

gedrag van burgers, dient handhaving op afval een substantieel onderdeel te zijn 

van het afvalbeleid.  

 

5. Wees kritisch op de positionering en aansturing van Meerlanden en begin met 

het transparant maken van de werking van het contract waar het gaat om de 

prikkels tot en de financiële effecten van verhoging van scheiding 

We constateren nu dat gemeenten verschillende afspraken hebben gemaakt met 

Meerlanden. Hierdoor is de rolneming en bekostiging ten aanzien van Meerlanden 

verschillend per gemeente (zie bijvoorbeeld de partnerrol van de gemeente Hillegom 

met Meerlanden en de aannemersrol van de gemeente Lisse met Meerlanden). Het 

is aan de gemeenten om steeds te beoordelen of deze rolneming maximale 

toegevoegde waarde biedt tot het behalen van de eigen doelstellingen (positionering 

en aansturing). Belangrijk hierbij is dat er duidelijkheid is ten aanzien van de 

gemaakte afspraken (wat levert Meerlanden, wat kost dat en wat levert dat op voor 

de gemeente?).  

 

6. Streef naar kostendekkende tarieven en lage kosten 

a) Pas het VNG-model voor de afvalstoffenheffing één-op-één toe bij de eigen 

berekening van de afvalstoffenheffing. 

b) Reken de kosten die je mag toerekenen aan de afvalstoffenheffing ook 

daadwerkelijk toe en laat de raad sturen op basis van de mate van 

kostendekkendheid. 



INVLOED EN STURING OP HET GEMEENTELIJK AFVALBELEID VAN DE GEMEENTEN HILLEGOM EN LISSE 

       

41/80 

c) Maak de toe gerekende overheadkosten aan de afvalstoffenheffing expliciet 

inzichtelijk. 

d) Maak inzichtelijk hoe de tarieven voor éénpersoons- en 

meerpersoonshuishoudens worden berekend voor de raad en welke 

overwegingen (maatstaf) hier ten grondslag aan liggen.  

e) Vergeet als ambtelijke organisatie en college niet te sturen op minimale kosten 

(en daarmee dus ook op minimale tarieven), gegeven de doelen. Gebruik 

daarvoor het sturingsinstrumentarium.  

f) Laat de raad de consequenties van beleidskeuzes in meerjarig perspectief zien 

in de afvalstoffenheffing (kosten en baten).  

 

7. Prioriteer 

Zorg voor een meerjarig traject van versterking van invloed en sturing. Verander  

niet alles tegelijk. Leg de prioriteit bij het versterken van het instrumentarium en de 

toepassing ervan op achtereenvolgens het niveau van de ambtelijke organisatie, het 

college en de raad. 
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Bestuurlijke reactie gemeente Hillegom 
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Bestuurlijke reactie gemeente Lisse 
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Bijlage  1 Normenkader 
 
Per onderzoeksvraag zijn normen gesteld. De bevindingen tijdens het onderzoek 
zijn aan de hand van deze normen getoetst. 

 

 Onderzoeksvraag Norm (kernachtig weergegeven) 

1. Wat zijn de gemeentelijke 
doelstellingen ten aanzien van het 
gemeentelijk afvalbeleid? 

 In beginsel schriftelijk vastgelegd en vastgesteld door 
het bevoegde orgaan  

2. In hoeverre zijn de doelen van het 
afvalbeleid gerealiseerd? 

 Afvalstoffenverordening 

 Beleidsplan 

3. In hoeverre speelt handhaving 
hierbij een rol? 

 Afvalstoffenverordening 

 Beleidsplan 

4. Bieden de doelen de juiste 
handvatten om beleid mee te 
sturen? 

 

 Duidelijke doelen 

 Duidelijke weg uitgestippeld naar de doelen 

 Actuele positie t.o.v. doelen is duidelijk 

 Dus: goed te bepalen of en hoe moet worden 
bijgestuurd 

 Instrumenten beschikbaar om te kunnen bijsturen 

 Uitvoerders gebruiken de navigatie en sturen op tijd bij  

 Uitvoerders informeren college  

5.  Heeft er tussentijds bijsturing 
c.q. bijstelling van de 
beleidsuitvoering en/of de 
beleidsdoelen plaatsgevonden?  

 Zo ja, welke rol heeft de raad 
hierbij gespeeld? 

 College informeert raad 

 College speelt rol in beslissen over bijsturen 

 Raad beziet of college goed stuurt 

 Raad beziet of beleid moet worden bijgesteld 

6.  Is met betrekking tot gescheiden 
inzameling sprake van een 
opgaande lijn?  

 Hoe is die lijn ten opzichte van 
de landelijke gemiddelden en de 
vergelijkingsgemeenten – onder 
andere Teylingen en 
Noordwijkerhout? 

 Hoe is die lijn ten opzichte van 
eventuele voornemens tot 
aanscherping van de landelijke 
norm? 

 De ontwikkeling van gemeentelijke positie ten opzichte 
van: 
o landelijke norm 
o eventuele eigen gemeentelijke norm 
o landelijk gemiddelde van vergelijkbare gemeenten 
o eventuele voornemens tot aanscherping landelijke 

norm 

7.  Wat is de invloed hiervan op de 
afvalstoffenheffing? 

 Wat is de trendlijn over een 
periode van meerdere jaren? 

 Hoe verhoudt deze heffing zich 
tot vergelijkingsgemeenten 
(onder andere gemeenten 
Teylingen en Noordwijkerhout)?  

 Is de heffing kostendekkend? 

 Welke kosten worden 
toegerekend aan de 
afvalstoffenheffing? 

 Wat is de grondslag voor deze 
toerekening? 

 Geen norm, wel analyse. 

Analyse % scheiding versus kosten: 
o fictieve kosten afvalinzameling/-verwerking 
o fictieve invloed kosten op afvalstoffenheffing 
o indien de scheiding wel zou hebben gelegen op het 

landelijke niveau (inclusief de eventuele extra 
kosten van meer scheiden)  

o causaal en eenduidig verband bij vergelijkbare 
gemeenten 

Vergelijking met andere gemeenten: 

 hoogte van de afvalstoffenheffing 

 mate van doorbelasting van toerekenbare kosten, 
bijvoorbeeld de afvalbeheerkosten 
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 Onderzoeksvraag Norm (kernachtig weergegeven) 

Toetsing opbouw tarief afvalstoffenheffing: 

 Technische adequaatheid: in hoeverre worden de 
kosten toegerekend volgens de heersende 
handreikingen en jurisprudentie (model VNG en 
Handreiking Kostentoerekening Ministerie van BZK)? 

 Bedrijfseconomische adequaatheid: in hoeverre wordt 
datgene wat er op grond van de heersende inzichten op 
dit terrein maximaal kan worden toegerekend aan de 
leges ook daadwerkelijk toegerekend? 

8.  Wat zijn de verschillen in beleid 
tussen Hillegom en Lisse? 

 Zijn op dit beleidsterrein nog 
schaalvoordelen te behalen 
door een meer intensieve 
samenwerking tussen de 
gemeenten? 

 

 Gemeentelijk beleid Hillegom en Lisse 

 De gemeente is bekend met de goede voorbeelden uit 
het land 

 Resultaten van de landelijke benchmark 

 Onze kennis van voorbeelden van samenwerking 
elders in het land 

9. Welke knoppen hebben de raden 
om aan te draaien aangaande het 
afvalbeleid en wat zijn de 
consequenties daarvan en de 
aandachtspunten daarbij? 
 

 Antwoorden op de voorafgaande vragen 

 De raad behoort helder inzicht te hebben in eigen 
doelstellingen en de mate waarin die worden bereikt 

 Het college is verantwoordelijk voor: 
o goede voorbereiding op beleid,  
o informatievoorziening over de positie en eventuele 

afwijkingen ten opzichte van beleid 
o voorbereiden van eventuele bijsturing door de raad. 
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Bijlage  2 Doelstellingen vanuit het LAP2 
 

Zoals weergegeven in paragraaf 2.2 heeft De Rijksoverheid door middel van het 

Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021 (LAP2) haar doelstellingen vastgelegd met 

betrekking tot haar afvalstoffenbeleid. Deze drie algehele doelstellingen zijn door 

middel van de volgende 14 doelstellingen verder gekwantificeerd en gekwalificeerd. 

Daar waar de landelijke doelstellingen nauw raken aan de taken van de gemeente, 

zijn deze in het onderstaande kader onderstreept. Ter aanvulling op deze 

doelstellingen dient de brief ‘Meer waarde uit afval38 (25 augustus 2011)’ van 

voormalig staatsecretaris Atsma van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de 

brief ‘Van Afval naar Grondstof39 (20 juni 2013)’ van staatsecretaris Mansveld van 

het Ministerie van Infrastructuur en Milieu mee in ogenschouw te worden genomen.  

 

Kwantitatieve doelstellingen: 

1. Stimuleren van preventie van afvalstoffen, zodanig dat de in de periode 1985-

2006 bereikte ontkoppeling tussen de ontwikkeling van het Bruto Binnenlands 

Product (BBP) en de ontwikkeling van het totale afvalaanbod wordt versterkt. Dit 

houdt in dat het totaal afvalaanbod in 2015 niet groter mag zijn dan 68 Mton en 

in 2021 niet groter mag zijn dan 73 Mton. 

2. Verhogen van de nuttige toepassing van het totaal aan afvalstoffen van 83% in 

2006 naar 85% in 2015. Dit kan met name worden bereikt door het stimuleren 

van afvalscheiding aan de bron en nascheiding van afvalstromen. 

3. Verhogen van de nuttige toepassing van het totaal aan huishoudelijk afval van 

51% in 2006 naar 60% in 2015. In diverse besluiten zijn doelstellingen 

opgenomen voor te bereiken percentages nuttige toepassing van afzonderlijke 

afvalstoffen, zoals verpakkingen, batterijen en elektr(on)ische apparatuur. Er 

worden aanvullend aan deze wettelijke vastgelegde doelstellingen geen andere 

doelstellingen voor afzonderlijke afvalstoffen vastgelegd. Dat betekent dat 

gemeenten een bepaalde mate van vrijheid hebben bij het invullen van het 

behalen van de doelstelling van 60%. 

4. Verhogen van de nuttige toepassing van het totaal aan HDO-afval (Handel, 

dienst en overheidsafval) van 46% in 2006 naar 60% in 2015. 

5. Minstens gelijk houden van het in 2006 in Nederland reeds behaalde 

percentage van 95% nuttige toepassing van bouw- en sloopafval. 

6. Minstens gelijk houden van het in 2006 in Nederland reeds behaalde 

percentage van 90% nuttige toepassing van industrieel afval. 

7. Reduceren van storten van brandbaar restafval van 1,7 Mton in 2007 tot  

0 Mton in 2012. 

                                                
38

 In de brief ‘Meerwaarde uit Afval’ wordt aangegeven dat de doelstelling ten aanzien van recycling van afval wordt 
verhoogd van 80% naar 83% 
39

 In de brief ‘Van Afval naar Grondstof’ wordt ingegaan op 8 algemene doelstellingen ten aanzien van het 

programma Van Afval Naar Grondstof. Voor deze doelstellingen wordt verwezen naar deze brief. 
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8. Reduceren (richtinggevende doelstelling) van 20% milieudruk in 2015 voor elk 

van de zeven prioritaire stromen die in het kader van het ketengericht 

afvalbeleid (zie LAP2 paragraaf 6.7.2)40 worden opgepakt. 

Kwalitatieve doelstellingen: 

9. Optimaal benutten van de energie-inhoud van afval dat niet kan worden 

hergebruikt. 

10. Beter benutten van de restwarmte van afvalverbranding. 

11. Realiseren van een gelijkwaardig Europees speelveld voor afvalbeheer. 

12. Bevorderen van marktwerking en het vormgeven van de bijzondere 

verantwoordelijkheid van de overheid voor storten. 

13. Gebruiken van het Cradle-to-Cradle (C2C) concept als inspiratiebron bij de 

zeven prioritaire stromen die in het kader van het ketengericht afvalbeleid 

worden opgepakt. 

14. In het kader van de integrale ketenbenadering vanuit het afvalstoffenbeleid een 

bijdrage leveren aan de volgende specifieke ambities van het kabinet 

Balkenende IV: 

 In 2020 is de CO2-uitstoot met 30% verminderd ten opzichte van 1990 

(thema “klimaatverandering”). 

 In 2020 bestaat er geen gevaar meer voor mens en milieu als gevolg van 

de verspreiding van gevaarlijke stoffen (thema “verspreiding”). 

 In 2010 is het verlies van biodiversiteit gestopt (thema “landgebruik”). 

 

                                                
40

 Bron Lap2: Op grond van de studie en de genoemde criteria zijn uiteindelijk de volgende zeven stromen 
geselecteerd als prioritair voor de ketenaanpak in het afvalbeleid in de komende planperiode: 
1. papier en karton 
2. textiel 
3. bouw- en sloopafval 
4. organisch afval/voedselresten 
5. aluminium 
6. PVC 
7. grof huishoudelijk afval 



INVLOED EN STURING OP HET GEMEENTELIJK AFVALBELEID VAN DE GEMEENTEN HILLEGOM EN LISSE 

       

55/80 

Bijlage  3 Basisanalyse ten behoeve het onderzoek 
 
 Gemeente Hillegom  

 Onderzoeksvraag Beantwoording van de onderzoeksvragen 

1. Wat zijn de gemeentelijke 
doelstellingen ten aanzien van het 
gemeentelijk afvalbeleid? 

De beleidsdoelstellingen voor de beleidsperiode 2010-2014 van de gemeente Hillegom zijn als volgt: 
 Verminderen van de totale aangeboden hoeveelheid grofvuil op de gemeentewerf van 183 kg per inwoner 

per jaar in 2008 naar 160 kg per inwoner per jaar in 2011. Dit houdt in dat de totale hoeveelheid afval 
afneemt van 615 kg tot 592 kg, waarvan 432 kg huishoudelijk afval en 160 kg grof huishoudelijk afval. 

 Verbeteren van het scheidingspercentage voor de totale hoeveelheid huishoudelijk afval van 48% in 2008 
naar 56% in 2014. 

 Verbeteren van de gescheiden ingezamelde hoeveelheid per inwoner per jaar: 
o papier en karton: van 64 kg (2008) tot 85 kg in 2014; 
o overige stromen (exclusief karton verpakkingen): + 11 kg extra gescheiden in 2014 ten opzichte van 

situatie 2008. 
 Opzetten en vanaf 2010 uitvoeren structurele communicatie over afvalinzameling- en scheiding. 
 Opzetten en uitzetten lesmateriaal over afvalscheiding ten behoeve van het basisonderwijs. 
 Verbeteren logistieke efficiëntie GFT-inzameling door nieuwe wijkindeling per 1 januari 2010. 
 Starten met gescheiden inzameling kunststof verpakkingen per 1 januari 2010. 
 Minimaal vasthouden van de tevredenheid inwoners over afvalverwijdering van 2008 (rapportcijfer 7,7). 
 Inzicht krijgen in het scheidingsgedrag via de samenstelling van het restafval. 
 Verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte bij milieuparkjes voor papier, glas en textiel. 
 

2. In hoeverre zijn de doelen van het 
afvalbeleid gerealiseerd? 

In het verbeterplan Afvalscheidingsadvies Hillegom – ‘Op weg naar 65%’ uit 2013 staat het volgende over de 
situatie in de gemeente Hillegom en de geboekte resultaten: 
Het huidige scheidingsresultaat van huishoudelijk afval in Hillegom zit op het niveau van de landelijke 
doelstelling van 60% (LAP2), doch loopt (iets) achter ten opzichte van het door staatssecretaris Atsma in 2011 
aangescherpte percentage van 65%. Afvalgegevens uit 2012 laten namelijk zien dat bron- en nascheiding 
gezamenlijk zorgen voor een scheidingspercentage van (57 + 3 =) 60%. Om de afvalscheiding te verbeteren en 
op een hoger niveau te brengen, is een verbeterslag noodzakelijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situatie in 2011 en 2012: 
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 Gemeente Hillegom  

 Onderzoeksvraag Beantwoording van de onderzoeksvragen 
 

 2011  2012 

        

aantal inwoners 20.700  20.850 

 totaal per inwoner  totaal per inwoner 

ingezamelde hoeveelheden:  (tonnen) (kg)  (tonnen) (kg) 

           

Huishoudelijk afval:         

restafval 4.511 218  4.141 199 

GFT 1.728 83  1.770 85 

papier 1.131 55  1.194 57 

glas 510 25  495 24 

kunststoffen 159 7,7  167 8,0 

textiel 73 3,5  94 4,5 

kca  31 1,5  30 1,4 

Totaal: 8.143 393  7.891 378 

          

Grof Huishoudelijk Afval:         

ongescheiden op mil.str. 1.134 55  1.014 49 

gescheiden op mil.str. 2.286 110  1.996 96 

Totaal: 3.420 165  3.010 144 

          

Gescheiden: 5.918 286  5.746 276 

Ongescheiden: 5.645 273  5.155 247 

Totaal: 11.563 559  10.901 523 

          

bronscheiding 51 51  53 53 

 

Kijkend naar de afvalcijfers van de laatste 2 jaar, dan is in 2012 sprake van een daling van de hoeveelheid afval. 
De daling is vooral zichtbaar bij het restafval en het grof huishoudelijk afval; lichte/marginale stijgingen zijn 
zichtbaar bij de deelstromen GFT, papier en kunststoffen. Een relatief grote stijging is zichtbaar bij de 
deelstroom textiel. 
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Beleidsdoelstellingen inzameling huishoudelijke 
afvalstoffen Hillegom 
2010 – 2020 

 
Stand van zaken 

Verminderen grofvuil milieustraat van 183 kg/inw in 
2008 tot 160 kg in 2011 

In 2011 bedroeg hoeveelheid grofvuil 165 kg per inw. 
In 2012 betrof deze hoeveelheid 144 kg per inwoner. 

Verbeteren scheidingspercentage huishoudelijk afval 
van 48% in 2008 naar 56% in 2014. 

Bronscheiding bedroeg in 2011 51% en in 2012 53 c.q. 
55%. 
Totale scheiding (incl. nascheiding grofvuil van 
milieustraat) in 2011 59% en in 2012 60 c.q. 62%. 

Verbeteren gescheiden hoeveelheid per inw per jaar: 
- papier/karton: van 64 kg (in 2008) tot 85 kg (in 2014) 
- overige stromen (excl. kunststof): + 11 kg extra 
gescheiden in 2014 tov 2008 

Tussenstand voor de stromen GFT, glas, textiel en 
kca: 
In 2008 122,5 kg per inwoner. 
In 2012 114,9 kg per inwoner. 
In plaats van een stijging, een daling van 7,6 kg per 
inwoner. 

Starten met gescheiden inzameling kunststof per  
1 januari 2010 

Begin 2010 is gestart met de gescheiden inzameling 
van kunststof verpakkingsafval. Inzameling huis-aan-
huis met behulp van zakken. 

Inzicht krijgen in het scheidingsgedrag via de 
samenstelling van het restafval 

Jaarlijks worden sorteeranalyses van het restafval 
uitgevoerd. Hieruit komt o.a. naar voren welke 
deelstromen nog veelvuldig in het restafval worden 
aangetroffen. 

Verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte bij 
milieuparkjes voor papier, glas en textiel 

In de eerste helft van 2013 zijn de bovengrondse 
papier-, glas- en textielcontainers ‘ondergronds 
gegaan’. 

 
Ten aanzien van de volgende doelstellingen wordt in het verbeterplan niet op de geboekte resultaten in gegaan. 
In principe zijn dit ook geen doelstellingen, maar activiteiten om een doel te behalen: 
 Opzetten en vanaf 2010 uitvoeren structurele communicatie over afvalinzameling- en scheiding. 
 Opzetten en uitzetten lesmateriaal over afvalscheiding ten behoeve van het basisonderwijs. 
 Verbeteren logistieke efficiëntie GFT-inzameling door nieuwe wijkindeling per 1 januari 2010. 
 
In het verbeterplan wordt wel ingezet op meer communicatie, voorlichting en gedragsbeïnvloeding.  
 
Door middel van monitoring wil de gemeente zicht houden op de resultaten ten aanzien van de doelstellingen. 
Hiervoor doet men bijvoorbeeld mee met de sorteeranalyses, benchmarks en maakt men per kwartaal 
overzichten van de ingezamelde hoeveelheid.  
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3. In hoeverre speelt handhaving 
hierbij een rol? 

De gemeente Hillegom kent een kaartensysteem voor de controle en handhaving op de afvalinzameling. Uit het 
beleidsplan van de gemeente Hillegom blijkt dat er wel kaarten worden uitgedeeld, maar dat het afval nog 
gewoon wordt meegenomen of de volgende dag wordt meegenomen. Er worden geen boetes uitgedeeld en er 
vindt geen registratie plaats van de uitgegeven kaarten. De gemeente Hillegom gaat door de inzet van BOA’s de 
handhaving en registratie strikter toepassen en men gaat maatregelen treffen tegen frequente overtreders. 
Tevens gaan de beladers en chauffeurs zich houden aan de regels die zijn opgesteld ten aanzien van wat ze 
wel en wat ze niet mogen meenemen en het uitdelen van kaarten. 

4. Bieden de doelen de juiste 
handvatten om beleid mee te 
sturen? 

Om invulling te geven om bovengenoemde doelstellingen wordt in het beleidsplan en het verbeterplan ‘Op weg 
naar 65%’ een groot aantal maatregelen gepresenteerd om de doelstellingen te behalen. De maatregelen 
richting zich op: 
 Communicatie en educatie – afvalkalender, website, afvalrubriek op gemeentepagina in de Hillegommer, 

informatiepakketten voor nieuwe inwoners, educatie op scholen, thema maanden. 
 Controle en handhaving – verbeteren van de handhaving door middel van kaartensysteem. 
 Monitoring – overzicht afvalinzameling en sorteeranalyses. 
 Inzameling van huishoudelijk restafval – geen aanvullende maatregelen dan hiervoor genoemd. 
 Inzameling GFT-afval – aanpassen wijkindeling. 
 Inzameling oud papier en karton – invoeren minicontainer voor papier en kartin bij laagbouw, onderzoeken 

mogelijkheden plaatsen verzamelcontainers hoogbouw. 
 Inzameling glas – geen aanvullende maatregelen. 
 Inzameling textiel – uitvoeren inzamelacties aan huis. 
 Inzameling kunststof verpakkingen – invoeren haal- en brengsysteem. 
 Inzameling KCA – geen aanvullende maatregelen. 
 Inzameling grofvuil/gemeentewerf – betere controle op legitimatie en woonplaats, betere controle door 

toegangscontrole. 
 Verbeteren kwaliteit openbare ruimte. 
 
In dit verbeterplan is de positie bepaald ten opzichte van de doelstellingen (zie 2) en wordt gekeken hoe de 
doelstellingen behaald kunnen worden (aanpassingen van de maatregelen en nieuwe maatregelen), rekening 
houdend met de landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen. 
 
Jaarlijks bekijken Meerlanden en de gemeente Hillegom of de DVO moet worden aangepast. Indien blijkt dat 
één of meerdere taken niet volledig zijn vastgelegd, er onduidelijkheden zijn, dan wel sprake is van leemtes of 
tegenstrijdigheden, dan worden de productbladen en/of smartcards in de DVO hierop aangepast. Dit leidt tot een 
herziening van de dienstverleningsovereenkomst, zie bijvoorbeeld het addendum van 17 januari 2012). 
 

5.  Heeft er tussentijds bijsturing 
c.q. bijstelling van de 

Bijsturing heeft plaatsgevonden door midden van het verbeterplan ‘Op weg naar 65%’. Dit document geeft een 
evaluatie van het oorspronkelijke uitvoeringsprogramma, wat ten grondslag ligt aan de doelstellingen en geeft 
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beleidsuitvoering en/of de 
beleidsdoelen plaatsgevonden?  

 Zo ja, welke rol heeft de raad 
hierbij gespeeld? 

aan waar en met welke maatregelen bijsturing noodzakelijk is om de gestelde doelstellingen wel te halen.  
 
Doordat de gemeente Hillegom steeds haar beleid evalueert en meet hoe men er voor staat ten opzichte van de 
gestelde doelstellingen, is men in staat om te anticiperen. Mede gezien de vele ontwikkelingen die spelen op het 
afvaldossier. Dit anticiperen bestaat uit het doen van verbetervoorstellen ten aanzien van de maatregelen om de 
doelstellingen op het afvaldossier te realiseren. 
 

6.  Is met betrekking tot gescheiden 
inzameling sprake van een 
opgaande lijn?  

 Hoe is die lijn ten opzichte van 
de landelijke gemiddelden en de 
vergelijkingsgemeenten – onder 
andere Teylingen en 
Noordwijkerhout)? 

 Hoe is die lijn ten opzichte van 
eventuele voornemens tot 
aanscherping van de landelijke 
norm? 

Doelstellingen gemeente Hillegom met betrekking tot gescheiden afvalstromen: 
 

afvalstroom (landelijke) 
doelstelling 

‘score’ 
gemeente 

2011 

‘score’ 
gemeente 2012 

GFT-afval 55% 57% 60% 

papier en karton 85% 68% 72% 

glas 90% 80% 75% 

kunststof 
verpakkingsafval 

42% 26% 32% 

textiel 50% 26% 28% 

 
Kijkend naar deze doelstellingen en responspercentages is duidelijk dat Hillegom alleen op de deelstroom GFT-
afval voldoet aan de landelijke doelstelling. 
 

Kilo’s per 
inwoner 
Gemeente 

GFT 
2011 

GFT 
2012 

Papier 
2011 

Papier 
2012 

Glas 
2011 

Glas  
2012 

Kunststof 
2011 

Kunststof 
2012 

Textiel 
2011 

Textiel 
2012 

Hillegom 84 85 55 57 25 24 7,7 8,0 3,5 4,6 

Teylingen 87 88 67 64 23 32 8,2 8,0 5,0 4,5 

Noordwijkerhout 114 102 57 57 28 27 8,1 8,9 5,3 4,4 

Lisse 87 87 66 61 27 27 8,1 10,2 4,6 5,2 

Landelijk 78 78 63 59 21 21 5,9 6,5 3,9 3,9 
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7.  Wat is de invloed hiervan op de 

afvalstoffenheffing? 

 Wat is de trendlijn over een 
periode van meerdere jaren? 

 Hoe verhoudt deze heffing zich 
tot vergelijkingsgemeenten 
(onder andere gemeenten 
Teylingen en Noordwijkerhout)?  

 Is de heffing kostendekkend? 

 Welke kosten worden 
toegerekend aan de 
afvalstoffenheffing? 

 Wat is de grondslag voor deze 
toerekening? 

De kosten die worden toegerekend aan de afvalstoffenheffing worden grotendeels bepaald door de kosten van 
Meerlanden (afvalinzameling) en het VAB (afvalverwerking). Door meer gescheiden in te zamelen wordt de 
hoeveelheid restafval gedrukt, wat resulteert in lagere verwerkingskosten. Daarnaast leidt meer gescheiden 
inzamelen tot meer opbrengsten uit bijvoorbeeld papier, glas, textiel, et cetera (= grondstoffen). Bij de gemeente 
Hillegom zijn de afspraken met Meerlanden zo ingericht dat de opbrengsten uit grondstoffen voor rekening zijn 
van Meerlanden en dat deze getrapt terugkomen bij de gemeente. De prikkel die de gemeente Hillegom geeft 
aan de burgers komen nu deels terug bij de burger (getrapt terug). De politiek ziet het liefst een verlaging van de 
afvalstoffenheffing. In de DVO is afgesproken dat Meerlanden het 15% goedkoper dient te doen, dan de 
oorspronkelijk kosten (< 2010). Overschotten worden gestort in een depot, om de vijf jaar wordt gekeken naar dit 
depot en wordt het beleid eventueel aangepast. 
De win-win situatie voor de gemeente Hillegom zit in de winst aan de kant van het realiseren van de 
doelstellingen en de gerealiseerde 15% ten opzichte van de situatie voor 2010. Die 15% wordt gerealiseerd over 
de eerste 5 jaar (3% per jaar), na die 5 jaar blijft het lumpsum bedrag gelijk. 
 
In de regio (Teylingen, Noordwijk, Katwijk, Noordwijkerhout, Lisse en Hillegom) behoort de gemeente Hillegom 
tot één van de goedkoopste gemeenten qua afvalstoffentarief, volgens de gemeente Hillegom zelf. Kijken wij 
echter naar het landelijk gemiddelde en het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten, dan ontstaat het volgende 
beeld (bron COELO, 2013): 
 

Hieruit blijkt dat de gemeente Hillegom juist één van de duurdere gemeenten is voor het 
éénpersoonshuishoudentarief en duurder is dan het landelijk gemiddelde en het gemiddelde van vergelijkbare 
gemeenten. 
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Afvalstoffenheffing is nu bijna kostendekkend = 94,3% (rekening 2013). Voorheen 99,1% (rekening 2012). De 
kosten die belangrijk zijn: de kosten restafval en lumpsumbedrag van Meerlanden. 
 
Niet alle kosten worden toegerekend: 33% van de veegkosten worden niet doorberekend. De gemeente kent 
een hoog uurtarief en dat is niet reëel ten opzichte van de afvalstoffenheffing. Kwijtschelding wordt ook niet 
meegenomen. Het is een bewuste keuze om dit niet mee te nemen in het tarief van de politiek. Heffingen zijn 
communicerende vaten (één gemeentelijke begroting). In 2010 deed men het zelf (afvalinzameling). Op het 
moment dat de afvalinzameling werd uitbesteed, moest de gemeente btw betalen. Dit is meegenomen in de 
afvalstoffenheffing. Dat heeft wel een verhogend effect gehad. 
 
Afvalstoffenheffing gaat waarschijnlijk in 2016 naar beneden, doordat de kosten van de verbranding naar 
beneden gaan (contract met het VAB). 

8.  Wat zijn de verschillen in beleid 
tussen Hillegom en Lisse? 

 Zijn op dit beleidsterrein nog 
schaalvoordelen te behalen 
door een meer intensieve 
samenwerking tussen de 
gemeenten? 

Het grootste verschil is dat de gemeente Hillegom al beschikt over een afvalstoffenbeleid en dat heeft uitgewerkt 
in een uitvoeringsprogramma en de gemeente Lisse heeft dat niet. De gemeente Lisse conformeert zich aan de 
landelijke doelstellingen en heeft daarbij geen doorvertaling gemaakt, naar wat dat nu betekent voor de situatie 
in de gemeente Lisse. De gemeente Hillegom heeft deze doorvertaling naar het lokale niveau wel gemaakt in 
het afvalbeleid en bijbehorend uitvoeringsprogramma. De gemeente Hillegom heeft dan ook beter voor ogen wat 
men wil bereiken op het afvaldossier en hoe men dat wil bereiken. Hierdoor is het relatief eenvoudiger om deze 
wensen en behoeften om te zetten in een op maat gesneden dienstverleningsovereenkomst met de uitvoerder ( 
Meerlanden). 
 
Daarnaast is er sprake van een substantieel verschil tussen de gemeente Hillegom en Lisse aangaande de 
relatie met Meerlanden. De gemeente Hillegom ziet Meerlanden als partner. Meerlanden en de gemeente 
Hillegom bepalen gezamenlijk de doelstellingen en gezamenlijk wordt bepaald hoe de doelstellingen worden 
behaald. De gemeente Lisse ziet Meerlanden als aannemer. De gemeente Lisse bepaalt de doelstellingen (wat-
vraag) en Meerlanden voert deze uit (hoe-vraag). De gemeente Lisse regisseert op de uitvoering. Deze 
verschillen hebben ook consequenties voor de bekostiging van Meerlanden. De gemeente Hillegom werkt met 
een lumpsum financiering, terwijl de gemeente Lisse werkt met een kostprijs op basis van bestekken.  
 
Samenwerking kan voordelen op leveren, maar de verschillen tussen de gemeenten Hilegom en Lisse qua visie 
en relatie met Meerlanden verschillen erg. Deze moeten overbrugd worden. De samenwerking ligt nu vooral op 
kennisuitwisseling. Samenwerking op het gebied van Duin- & Bollenstreek is nu gericht op kennisuitwisseling, 
maar men wil hier wel verder in gaan; synergie realiseren. 
 
Meerlanden geeft aan dat er kansen liggen indien de gemeenten gaan samenwerken op het afvalbeleid op 
regionale schaal (= Duin- & Bollenstreek). Dit resulteert in meer efficiencyvoordelen. Echter, dit effect wordt pas 
geëffectueerd als er sprake is van gezamenlijk beleid op afval en uniformiteit (= gelijke uitvoeringsprogramma’s). 
Het huidige beleid van de gemeenten Hillegom en Lisse, alsmede de verrekensystematiek en 
informatievoorziening tussen Meerlanden en twee gemeenten is op dit moment niet verenigbaar, samenwerking 
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is mogelijk maar zal zonder gemeenschappelijke beleidskeuzes niet direct leiden tot voordelen. 

9. Welke knoppen hebben de raden 
om aan te draaien aangaande het 
afvalbeleid en wat zijn de 
consequenties daarvan en de 
aandachtspunten daarbij? 

Zie rapport, antwoord is resultante van gehele analyse 

 
 Gemeente Lisse  

 Onderzoeksvraag Beantwoording van de onderzoeksvragen 

1. Wat zijn de gemeentelijke 
doelstellingen ten aanzien van het 
gemeentelijk afvalbeleid? 

De gemeente Lisse kent geen specifiek afvalbeleid, waarin de specifieke doelstellingen ten aanzien van afval 
zijn beschreven. Het ontbreekt ook aan een bijbehorend uitvoeringsprogramma, waarin staat beschreven hoe 
men de doelstellingen wil realiseren en ook verbetermogelijkheden aangeeft.  
 
Men is bezig om een afvalbeleid op te stellen met een bijbehorend uitvoeringsprogramma, waarin wordt 
aangegeven welke activiteiten ondernomen zullen gaan worden om de doelstellingen van het beleidsplan te 
realiseren. 

 

De gemeente Lisse conformeert zich daarom aan de landelijke doelstellingen in het Landelijk Afvalstoffenplan 
2009-2012 (LAP2). In dit plan is het landelijke afvalbeleid voor de jaren 2009 – 2015 beschreven, met een 
vooruitblik naar 2021. Het plan kent de volgende prioriteitenstelling: 
1. Preventie van afval (hoogste prioriteit). 
2. Zo hoogwaardig mogelijke nuttige toepassing. 
3. Ingezet als brandstof in installaties met een hoog energetisch rendement. 
4. Verbranden als vorm van verwijdering met energiebenutting. 
5. Storten. 
 
In Lisse wil men extra inzetten op voorlichting en educatie over afvalinzameling. Momenteel zit men in het eerste 
stadium voor het opstellen van een afvalstoffenbeleidsplan 2014-2017. Daarnaast wil de gemeente Lisse 
inzetten op een duurzame verwerking van afval.  
 
Aangaande het doel omtrent gescheiden afvalinzameling, conformeert de gemeente Lisse zich aan de volgende 
doelstellingen: 
 Het tweede LandelijkeAfvalbeheerplan (LAP2) heeft een doelstelling van 60% nuttige toepassing over de 

totaalstroomhuishoudelijk afval (inclusief grofvuil). 
 Het “Besluit beheer verpakkingen, papier en karton” heeft als scheidingsdoelstelling: papier 85%, glas 90% 

en kunststof verpakkingen 42% in 2012 (materiaalhergebruik). 
 Als doelstelling voor de overige componenten handhaaft Lisse die uit LAP2: GFT-afval 55%, textiel 50% en 

KCA 90%. 

2. In hoeverre zijn de doelen van het De gemeente Lisse doet mee met de sorteeranalyse. Voor de doelstelling ‘gescheiden inzameling van afval’ zijn 
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afvalbeleid gerealiseerd? in 2012 de volgende resultaten genoemd: 
 Voor GFT haalt Lisse de doelstelling.  
 Voor papier, glas, kunststof verpakkingen en textiel haalt Lisse de doelstellingen niet. 
 De betrouwbaarheid van het responscijfer van Klein Chemisch Afval (KCA) is te klein om conclusies over te 

trekken. 
Ten opzichte van 2011 vertonen de responspercentages voor de componenten papier, kunststof verpakkingen 
en textiel een stijging, voor glas een daling. Voor GFT-afval blijft de respons ongeveer gelijk. 
In totaal is er in 2012 307 kg te scheiden afval per inwoner vrij gekomen. Hiervan is 195 kg, 64% van het te 
scheiden afval (exclusief grofafval), gescheiden aangeboden. Dit is 9 kg/inw/jaar minder dan de gewogen 
doelstelling van 204 kg, hetgeen 66% is van het totaal aan huishoudelijk afval exclusief grofvuil. 
 
De totale hoeveelheid ingezameld huishoudelijk afval is 509 kg/inwoner. Dat is ruim 12 kg minder dan in 2011. 
De landelijke doelstelling voor scheiding van het huishoudelijk afval aan de bron ligt voor 2012 op 57%. Lisse 
heeft een bronscheiding van 55% gerealiseerd. Inclusief nascheiding is het percentage 64%. Het is de bedoeling 
om vanaf 2015 een scheidingspercentage van 65% te realiseren. Lisse haalt de gestelde doelstellingen nog niet. 
Ten opzichte van de benchmark 2012 wijkt Lisse echter niet veel af van de benchmarkresultaten. 
 

3. In hoeverre speelt handhaving 
hierbij een rol? 

Rol van handhaving bij de afvalinzameling is uiterst beperkt bij de gemeente Lisse. Men heeft GOA’s in dienst 
die de handhaving uitvoeren. In het handhavingprogramma wordt handhaving van afval niet genoemd, dus er is 
eigenlijk geen tijd voor (geen prioriteit/geen capaciteit). Als voorbeeld werd genoemd: in een tweetal wijken was 
er sprake van zijbelading. Dit zorgde voor veel problemen voor de opstelling van containers. De GOA’s hebben 
daar geen handhaving op doorgevoerd. De gemeente Lisse heeft het toen in een aantal straten teruggedraaid. 
Zijbelading is voordelig voor Meerlanden – minder personeel op de wagen. Handhaving van verkeerd aanbieden 
gaat wel via Meerlanden – via het kaartensysteem. 

4. Bieden de doelen de juiste 
handvatten om beleid mee te 
sturen? 

De gemeente Lisse kent nog geen eigen afvalbeleid met een uitvoeringsprogramma. Men conformeert zich aan 
de landelijke doelstellingen, maar door het ontbreken van een eigen afvalbeleid en vooral een bijbehorend 
uitvoeringsprogramma is niet duidelijk hoe men dit wil realiseren. Hierdoor is bijsturen lastig.  
 
In het kader van het opstellen van het afvalbeleidsplan heeft de gemeente Lisse een besluitvormend stuk 
neergelegd bij het college op 20 januari 2014. Dit stuk is ook vastgesteld. In dit stuk worden vier scenario’s 
geschetst om invulling te geven aan het scheidingsdoel van 65% (zie documentenanalyse voor uitgebreidere 
beschrijving van de scenario’s). Met scenario 2 wordt de landelijke doelstelling niet gehaald. Daarom wordt 
voorgesteld om een communicatieplan op te stellen om in overleg met de bewoners voldoende draagvlak voor 
duurzame inzameling te realiseren, zoals aangegeven in scenario 3. Bij de keuze voor scenario 3 wordt in 
aanvulling op scenario 2 het omgekeerd inzamelen ingevoerd. Hierdoor stijgt naar verwachting het 
bronscheidingspercentage van 55% naar circa 64%. Als ook voor diftar wordt gekozen in combinatie met 
scenario 3 zal het bronscheidingspercentage nog verder omhoog gaan. Voorgesteld wordt om scenario 4 (diftar) 
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pas in te voeren als er enige tijd ervaring is opgedaan met het omgekeerd inzamelen. 
De wethouder heeft beslist om het collegebesluit uit te werken in een concreet voorstel richting de raad en dat te 
laten behandelen in de raad. De raad besluit dus uiteindelijk.  

5.  Heeft er tussentijds bijsturing 
c.q. bijstelling van de 
beleidsuitvoering en/of de 
beleidsdoelen plaatsgevonden?  

 Zo ja, welke rol heeft de raad 
hierbij gespeeld? 

Bijsturing vindt plaats door middel van het besluitvormend collegestuk over de scenario’s ten aanzien van 
gescheiden inzamelen. De gemeente Lisse ziet dat men wanneer men op de huidige manier doorgaat qua 
afvalbeleid, dat de doelstellingen niet worden gehaald. In de scenario’s worden verschillende maatregelen 
geschetst die ervoor moeten zorgen dat doelstellingen voor gescheiden afval worden gehaald. Dit stuk is een 
voorzet voor een tussentijds besluit, dat richting moet geven aan de beleidskeuzes en straks input moet vormen 
voor het op te stellen afvalbeleidsplan. Het college heeft aangegeven, dat de scenario’s verder moeten worden 
uitgewerkt en dat de raad hierover een besluit moet nemen. Wat is de richting die men op wil gaan aangaande 
het afvalbeleid? Het bestuur vindt het belangrijk dat er draagvlak is bij de bevolking en daarom zal de bevolking 
geconsulteerd worden. 

6.  Is met betrekking tot gescheiden 
inzameling sprake van een 
opgaande lijn?  

 Hoe is die lijn ten opzichte van 
de landelijke gemiddelden en de 
vergelijkingsgemeenten – onder 
andere Teylingen en 
Noordwijkerhout)? 

 Hoe is die lijn ten opzichte van 
eventuele voornemens tot 
aanscherping van de landelijke 
norm? 

Het “Besluit beheer verpakkingen papier en karton” heeft als scheidingsdoelstelling: papier 85%, glas 90% en 
kunststofverpakkingen 42% in 2012. Als doelstelling voor de overige componenten handhaaft Lisse die uit het 
LAP2: GFT-afval 55%, textiel 50% en KCA 2 kg/ inwoner. 
 

Materiaal Papier Glas Kunststof-
verpakkingen 

GFT- 
afval 

Textiel KCA 

Scheidingsdoelstelling  85% 90% 42% 55% 50% 2 
kg/inwoner 

Gescheiden in Lisse 70% 70% 32% 58% 35% 2,4  
kg/inwoner 

 
Doelstellingen zijn op zich inzichtelijk, maar de resultaten niet. 

Kilo’s per 
inwoner 
Gemeente 

GFT 
2011 

GFT 
2012 

Papier 
2011 

Papier 
2012 

Glas 
2011 

Glas  
2012 

Kunststof 
2011 

Kunststof 
2012 

Textiel 
2011 

Textiel 
2012 

Hillegom 84 85 55 57 25 24 7,7 8,0 3,5 4,6 

Teylingen 87 88 67 64 23 32 8,2 8,0 5,0 4,5 

Noordwijkerhout 114 102 57 57 28 27 8,1 8,9 5,3 4,4 

Lisse 87 87 66 61 27 27 8,1 10,2 4,6 5,2 

Landelijk 78 78 63 59 21 21 5,9 6,5 3,9 3,9 

 
 

7.  Wat is de invloed hiervan op de 
afvalstoffenheffing? 

De kosten die worden toegerekend aan de afvalstoffenheffing worden grotendeels bepaald door de kosten van 
Meerlanden (afvalinzameling) en het VAB (afvalverwerking). Door meer gescheiden in te zamelen wordt de 
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 Gemeente Lisse  

 Onderzoeksvraag Beantwoording van de onderzoeksvragen 

 Wat is de trendlijn over een 
periode van meerdere jaren? 

 Hoe verhoudt deze heffing zich 
tot vergelijkingsgemeenten 
(onder andere gemeenten 
Teylingen en Noordwijkerhout)?  

 Is de heffing kostendekkend? 

 Welke kosten worden 
toegerekend aan de 
afvalstoffenheffing? 

 Wat is de grondslag voor deze 
toerekening? 

hoeveelheid restafval gedrukt, wat resulteert in lagere verwerkingskosten. Daarnaast leidt meer gescheiden 
inzamelen tot meer opbrengsten uit bijvoorbeeld papier, glas, textiel, et cetera (= grondstoffen). Met ingang van 
1 januari 2017 worden de tarieven van papier, glas en textiel tussen partijen verrekend op basis van werkelijke 
opbrengsten. Contract VAB (Atero) loopt per 1 juli 2016 af. Nu betaalt men € 136 per ton en dat wordt straks via 
Sita € 55 per ton. Omgekeerd inzamelen vergt diverse investeringen en heeft consequenties voor de 
afvalstoffenheffing (mogelijk in eerste instantie een lichte stijging). Het contract met Sita zorgt voor een verlaging 
van de afvalstoffenheffing (verwerkingskosten). De rolcontainers worden in ieder geval vervangen.  

Daarnaast zou omgekeerd inzamelen de stroom van restafval nog meer verminderen (= minder 
verwerkingskosten). Dit kan leiden tot inzamelen van meer grondstoffen (meer opbrengsten). 
 
In de regio (Teylingen, Noordwijk, Katwijk, Noordwijkerhout, Lisse en Hillegom) behoort de gemeente Lisse tot 
één van de goedkopere gemeenten qua afvalstoffentarief. Kijken wij echter naar het landelijk gemiddelde en het 
gemiddelde van vergelijkbare gemeenten, dan ontstaat het volgende beeld (bron COELO, 2013): 
 

8.  Wat zijn de verschillen in beleid 
tussen Hillegom en Lisse? 

 Zijn op dit beleidsterrein nog 
schaalvoordelen te behalen 
door een meer intensieve 
samenwerking tussen de 
gemeenten? 

Zie antwoord bij Hillegom. 

9. Welke knoppen hebben de raden Zie rapport, antwoord is resultante van gehele analyse. 
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 Gemeente Lisse  

 Onderzoeksvraag Beantwoording van de onderzoeksvragen 

om aan te draaien aangaande het 
afvalbeleid en wat zijn de 
consequenties daarvan en de 
aandachtspunten daarbij? 
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Bijlage  4 Documentenanalyse 
Algemene beleidskaders – Hillegom 

Kaderstelling 

Algemeen beleidskader 
gemeentelijk afvalbeleid – 
visie en doelstellingen  

De gemeente Hillegom kent een beleidsplan huishoudelijke afvalstoffenheffing 2010-2020. Dit is opgesteld in 2009 en is gebaseerd op een evaluatie van de 
inzamelmethodes en resultaten op het gebied van huishoudelijke afvalinzameling (beschrijving en evaluatie afvalverwijdering gemeente Hillegom 2008). Uit deze 
evaluatie kwamen de volgende conclusies naar voren: 
 De totale hoeveelheid ingezameld huishoudelijk afval in de gemeente Hillegom ligt boven de ingezamelde hoeveelheid in gemeenten met dezelfde 

stedelijkheidsklasse (klasse 3). Met name de ingezamelde hoeveelheden huishoudelijk restafval en grof huishoudelijk afval zijn relatief hoog. Het 
scheidingspercentage ligt daarentegen lager dan bij vergelijkbare gemeenten. 

 De gemeente Hillegom voldoet met een scheidingspercentage van 48% nog niet aan de doelstelling voor stedelijkheidsklasse 3 (56%). 
 De gemeente Hillegom voldoet nog niet aan de landelijke inzamelrichtlijn voor GFT-afval en oud papier en karton. Voor textiel en KCA heeft de gemeente Hillegom in 

2008 bijna de inzamelrichtlijn gehaald en voor glas ligt het gemiddelde inzamelresultaat ruim boven de inzamelrichtlijn. 
 De invoering van het gedifferentieerde tarief voor de restafvalcontainer in 1996 heeft niet geleid tot een afname van het gemiddelde aanbod restafval per inwoner. 
 De bijdrage van de retourette aan de afvalscheiding is met 143 ton in 2008 relatief klein (2%). 
 Monitoring van de inzameling van huishoudelijke afvalstromen vindt plaats door registratie van de ingezamelde hoeveelheden per afvalstroom. De mate waarin de 

verschillende herbruikbare afvalstromen nog in het restafval aanwezig zijn, is niet bekend, aangezien de gemeente tot op heden geen sorteeranalyse heeft laten 
uitvoeren. 

 De afvalstromen puin en grof tuinafval worden op de gemeentewerf niet alleen door huishoudens, maar ook door gemeentelijke diensten en aannemers aangeboden. 
Het aanbod huishoudens is gebaseerd op schattingen. 

 De openingstijden van de gemeentewerf zijn ruim (6 dagen per week) en bieden een hoog serviceniveau. Het acceptatiebeleid is vrij coulant. Met de huidige 
personele bezetting is toezicht beperkt mogelijk. 

 Het totale grofvuilaanbod ligt in de gemeente Hillegom circa 20 kg per inwoner hoger dan in omliggende gemeenten en vergelijkbare gemeenten 
(stedelijksheidsklasse 3). Mogelijk is dit een gevolg van oneigenlijk gebruik van deze voorziening, onder andere door inwoners uit omliggende kernen, voor wie de 
Hillegomse gemeentewerf dichterbij ligt dan de eigen gemeentewerf en die in hun eigen gemeente te maken hebben met een strenger acceptatiebeleid. 

 De afvalstoffenheffing van de gemeente Hillegom voor meerpersoonshuishoudens is met € 238 één van de laagste in de regio. Gezien het hoge serviceniveau en het 
relatief hoge afvalaanbod is dit opvallend. Tot op heden worden echter niet alle kosten gedekt door de heffing (dekkingsgraad 2009: 81,1%). Bij volledige dekking 
van de kosten stijgt de heffing tot het gemiddelde niveau in de regio (€ 290). 

 Structurele communicatie over de afvalinzameling en afvalscheiding beperkt zich tot het jaarlijks verspreiden van een gedrukte afvalkalender en het opnemen van 
een afvalkatern in de jaarlijkse gemeentegids. Informatieverstrekking over het hoe en waarom van afvalscheiding vindt incidenteel plaats via de gemeentepagina in 
het lokale huis-aan-huis blad (De Hillegommer). 

 Het instrument handhaving wordt ad hoc voor afvalscheiding ingezet. Het gehanteerde kaartensysteem wordt niet consequent toegepast en registratie vindt niet 
plaats. 

 
Het beleidsplan richt zich alleen op de inzameling van huishoudelijk afval. De inzameling van bedrijfsafval, markt- en evenementenafval valt buiten de scope van dit 
beleidsplan. 
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Visie 
De gemeente Hillegom wil samen met de gemeente Lisse en Noordwijkerhout (zie gemeenschappelijke milieubeleidsplan) werken aan een leefbare en duurzame regio, 
waarbij de gezondheid van de inwoners en een goede leefomgeving centraal staan. Het afvalbeleid heeft hierdoor een directe relatie met de kwaliteit van de 
leefomgeving en met duurzaamheid. Een goede leefomgeving houdt in dat bewoners en gebruikers van de openbare ruimte hun (leef)omgeving als herkenbaar, prettig, 
schoon en aantrekkelijk ervaren, zodat ze er graag wonen, werken en verblijven. De gemeente draagt hieraan bij door de milieudruk op lokaal niveau te beperken. 
Daarom wil de gemeente werken met een adequaat afvalbeheer met daarbij aandacht voor de klimaataspecten van afvalinzameling. Hierbij zijn scheiding en hergebruik 
belangrijke instrumenten om dit te realiseren. Scheidingsgedrag en hergebruik van afvalstoffen worden gestimuleerd door integrale aanpak van voorzieningen en 
voorlichting en handhaving.  
 
De gemeente heeft als beleidskader: Zorgvuldige afweging tussen milieuresultaat, serviceniveau en kosten. 
 
De beleidsdoelstellingen voor de beleidsperiode 2010-2014 zijn als volgt: 
 Verminderen van de totale aangeboden hoeveelheid grofvuil op de gemeentewerf van 183 kg per inwoner per jaar in 2008 naar 160 kg per inwoner per jaar in 2011. 

Dit houdt in dat de totale hoeveelheid afval afneemt van 615 kg tot 592 kg, waarvan 432 kg huishoudelijk afval en 160 kg grof huishoudelijk afval. 
 Verbeteren van het scheidingspercentage voor de totale hoeveelheid huishoudelijk afval van 48% in 2008 naar 56% in 2014. 
 Verbeteren van de gescheiden ingezamelde hoeveelheid per inwoner per jaar: 

o papier en karton: van 64 kg (2008) tot 85 kg in 2014; 
o overige stromen (exclusief karton verpakkingen): + 11 kg extra gescheiden in 2014 ten opzichte van situatie 2008. 

 Opzetten en vanaf 2010 uitvoeren structurele communicatie over afvalinzameling- en scheiding. 
 Opzetten en uitzetten lesmateriaal over afvalscheiding ten behoeve van het basisonderwijs. 
 Verbeteren logistieke efficiëntie GFT-inzameling door nieuwe wijkindeling per 1 januari 2010. 
 Starten met gescheiden inzameling kunststof verpakkingen per 1 januari 2010. 
 Minimaal vasthouden van de tevredenheid inwoners over afvalverwijdering van 2008 (rapportcijfer 7,7). 
 Inzicht krijgen in het scheidingsgedrag via de samenstelling van het restafval. 
 Verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte bij milieuparkjes voor papier, glas en textiel. 
 
Om invulling te geven aan bovengenoemde doelstellingen wordt in het beleidsplan en het verbeterplan ‘Op weg naar 65%’ een groot aantal maatregelen gepresenteerd 
om de doelstellingen te behalen. De maatregelen richting zich op: 
 Communicatie en educatie – afvalkalender, website, afvalrubriek op gemeentepagina in de Hillegommer, informatiepakketten voor nieuwe inwoners, educatie op 

scholen, thema maanden. 
 Controle en handhaving – verbeteren van de handhaving door middel van kaartensysteem. 
 Monitoring – overzicht afvalinzameling en sorteeranalyses. 
 Inzameling van huishoudelijk restafval – geen aanvullende maatregelen dan hiervoor genoemd. 
 Inzameling GFT-afval – aanpassen wijkindeling. 
 Inzameling oud papier en karton – invoeren minicontainer voor papier en karton bij laagbouw, onderzoeken mogelijkheden plaatsen verzamelcontainers hoogbouw. 
 Inzameling glas – geen aanvullende maatregelen. 
 Inzameling textiel – uitvoeren inzamelacties aan huis. 
 Inzameling kunststof verpakkingen – invoeren haal- en brengsysteem. 
 Inzameling KCA – geen aanvullende maatregelen. 
 Inzameling grofvuil/gemeentewerf – betere controle op legitimatie en woonplaats, betere controle door toegangscontrole. 
 Verbeteren kwaliteit openbare ruimte. 
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Bij het opstellen van dit verbeterplan is uitgegaan van onderstaande uitgangspunten: 
- aantal inwoners: circa 20.700 (2011) 
- aantal inwoners: circa 20.850 (2012) 
- aantal aansluitingen: circa 9.000 (2012) 
- percentage hoogbouw/meergezinswoningen: ruim 26%  
- ingezamelde hoeveelheden afval 2011 
- ingezamelde hoeveelheden afval 2012 
- gegevens sorteeranalyses 2011 
- gegevens sorteeranalyses 2012 

 

De huidige inzamelwijze van de belangrijkste afvalstromen is in onderstaande tabel weergegeven: 

 

 

AFVALSTROOM 

 

WIJZE VAN INZAMELEN 

 

HALEN 

 

BRENGEN 

* restafval - eens per twee weken met 

rolemmers, hele jaar door 

 

* GFT-afval - eens per twee weken met 

rolemmers, hele jaar door 

 

* papier en karton - huis-aan-huis met rolemmers 

(laagbouw) 

- huis-aan-huis dozen/rapen 

- verzamel/wijkcontainers 

- gemeentewerf 

- via scholen en verenigingen 

* glas  - verzamel/wijkcontainers 

* kunststof 

(verpakkingsafval) 

- huis-aan-huis met behulp van 

zakken eens per twee weken, hele 

jaar door 

 

* textiel - huis-aan-huis inzameling, vier keer 

per jaar 

- verzamel/wijkcontainers 

* grof huishoudelijk afval - ophalen op/na afspraak en tegen 

vergoeding 

- aanbieding via milieustraat, 

dagelijks geopend, inclusief zaterdag 

 
In de eerste helft van 2012 is in de gemeente Hillegom de blauwe rolemmer ingevoerd voor de huis-aan-huis inzameling van papier en karton. Deze inzamelmethodiek 
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wordt toegepast naast de overige (al bestaande) methoden. 
De verzamel/wijkcontainers voor papier en karton zijn in de eerste helft van 2013 ondergronds aangebracht. 

Duidelijkheid en 
consistentie van doelen en 
instrumenten van 
algemene beleidskaders 

Zoals hierboven weergegeven, kent de gemeente Hillegom een afvalbeleid specifiek voor huishoudelijk afvalstoffen. Het beleid voor bedrijfsafval is niet bekend. BMC 
constateert dat het beleid van huishoudelijk afvalstoffen uiteen is gezet in doelstellingen met daaraan gekoppelde maatregelen. Het beleid wordt regelmatig geëvalueerd 
en op basis daarvan wordt het aangepast en worden er verbetermaatregelen doorgevoerd. Tevens zijn de doelstellingen specifiek toegespitst op de situatie in Hillegom. 
De landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen worden beschreven en er wordt aangegeven hoe dit van invloed is op de doelstellingen van de gemeente. 

Koppelingen met andere 
beleidsterreinen 

Het afvalbeleid kent een koppeling met het participatiebeleid in het kader van social return. De afvalinzameling is sinds 2011 uitbesteed aan Meerlanden. Naast het 
uitvoeren van deze taak, zet Meerlanden zich ook in op het gebied van sociale participatie. Meerlanden zet in de notitie ‘Meer mogelijkheden voor mensen; De visie van 
Meerlanden op sociale participatie’ uiteen hoe zij hier invulling aangeven. Zij stellen, dat zij voortdurend kijken welke kansen zij kunnen bieden aan 
participatiemedewerkers, zowel bij Meerlanden als binnen de keten van inzameling, overslag en recycling.  
De ambitie van Meerlanden is om samen met de gemeenten en het regionale leerwerkbedrijf (voorheen SW-bedrijf) een leerwerkbedrijf voor de regio te creëren dat 
gemeenten helpt in de ondersteuning en doorgeleiding van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt naar vast werk. In 2014 wil men ten opzichte van 2013 de 
inzet van participatiemedewerkers laten toenemen met 5%. 
 
Het afvalbeleid heeft een directe relatie met de kwaliteit van de leefomgeving en met duurzaamheid. 

Resultaten ten aanzien van de doelstellingen 

Resultaten die zijn geboekt 
ten aanzien van de 
doelstellingen 

De gemeente Hillegom doet mee aan de Benchmark afvalscheiding. Uit deze benchmark van Rijkswaterstaat uit 2012 blijkt het volgende voor de gemeente Hillegom: 
“De gemeente Hillegom blijft vooruitgang boeken met de afvalscheidingpercentages en behoort tot de middenmoot van de benchmark. De gemeente heeft een vrij 
omvangrijk dienstverleningspakket. De hoge afvalbeheerkosten worden met name veroorzaakt door de hoge verwerkingskosten waar de gemeente aan gebonden is. De 
regievoering is prima.” 
 Milieuprestaties – De gemeente Hillegom blijft progressie boeken. Ten opzichte van 2011 is het bronscheidingspercentage met 2%-punt toegenomen tot 55% en de 

hoeveelheid restafval is afgenomen met 12% tot 248 kilo per inwoner. Deze afname is ook het gevolg van de afgenomen consumptie, vanwege de economische crisis. 
Ten opzichte van de benchmark is de hoeveelheid restafval hoger dan gemiddeld (248 kg versus 234 kg gemiddeld). Het fijn huishoudelijk afval (HHA) wordt over 
het algemeen goed gescheiden, met een hoge respons van glas en kunststof verpakkingsafval. De hoeveelheid gescheiden ingezameld GFT blijft iets achter, maar dit 
is niet te zien aan de samenstelling van het restafval. Het scheidingspercentage GFT is gemiddeld. Er valt nog winst te behalen op de scheiding van grof huishoudelijk 
afval. Met een scheidingspercentage van 71% wordt het grof afval minder goed gescheiden dan gemiddeld (77%). Inclusief nascheiding doet de gemeente Hillegom 
het beter dan gemiddeld. 

 Kostenprestatie – Met € 239 per aansluiting aan totale afvalbeheerkosten behoort de gemeente Hillegom tot de duurdere gemeenten van de benchmark (gemiddeld € 
188 per aansluiting). Dit komt vooral door de hoge verwerkingskosten voor (grof) restafval, waarvoor de gemeente een zeer hoog verwerkingstarief betaalt. De 
inzamelkosten per aansluiting voor rest- en GFTafval zijn relatief hoog, maar worden voldoende gecompenseerd door de lage kosten voor inzamelmiddelen en 
goedkope milieustraat. 

 Prestaties dienstverlening – De gemeente Hillegom houdt er een hoog dienstenniveau op na. Zowel de haalfaciliteiten als de brengfaciliteiten zijn goed verzorgd, met 
hoge ophaalfrequenties voor papier en kunststof verpakkingsafval en hoge containerdichtheden voor papier en textiel. Ook wordt er veel aandacht besteed aan het 
motiveren van afvalscheiding. 

 Prestaties regie – Qua regievoering doet de gemeente Hillegom het prima. Op informatiesturing en opdrachtgeversregie worden de maximale scores behaald. 
 Bedrijfsvoeringprestaties – De productiviteit van de inzameling van restafval en GFT, maar ook van glas en kunststof is minder hoog dan bij andere gemeenten in 

kring 3. Dit kan de oorzaak zijn van relatief hoge inzamelkosten voor deze stromen. 

 
In het verbeterplan Afvalscheidingsadvies Hillegom – ‘Op weg naar 65%’ uit 2013 staat het volgende over de situatie in de gemeente Hillegom en de geboekte resultaten: 
Het huidige scheidingsresultaat van huishoudelijk afval in Hillegom zit op het niveau van de landelijke doelstelling van 60% (LAP-2), doch loopt (iets) achter ten opzichte 
van het door staatssecretaris Atsma in 2011 aangescherpt percentage van 65. 
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Afvalgegevens uit 2012 laten namelijk zien dat bron- en nascheiding gezamenlijk zorgen voor een scheidingspercentage van (57 + 3 =) 60. Om de afvalscheiding te 
verbeteren en op een hoger niveau te brengen, is een verbeterslag noodzakelijk. 

Situatie in 2011 en 2012: 

 2011  2012 

        

aantal inwoners 20.700  20.850 

 totaal per inwoner  totaal per inwoner 

ingezamelde hoeveelheden:  (tonnen) (kg)  (tonnen) (kg) 

           

Huishoudelijk afval:         

restafval 4.511 218  4.141 199 

GFT 1.728 83  1.770 85 

papier 1.131 55  1.194 57 

glas 510 25  495 24 

kunststoffen 159 7,7  167 8,0 

textiel 73 3,5  94 4,5 

kca  31 1,5  30 1,4 

Totaal: 8.143 393  7.891 378 

          

Grof Huishoudelijk Afval:         

ongescheiden op mil.str. 1.134 55  1.014 49 

gescheiden op mil.str. 2.286 110  1.996 96 

Totaal: 3.420 165  3.010 144 

          

Gescheiden: 5.918 286  5.746 276 

Ongescheiden: 5.645 273  5.155 247 

Totaal: 11.563 559  10.901 523 

          

bronscheiding 51 51  53 53 

 
 
 
Kijkend naar de afvalcijfers van de laatste 2 jaar, dan is in 2012 sprake van een daling van de hoeveelheid afval. De daling is vooral zichtbaar bij het restafval en het grof 
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huishoudelijk afval; lichte/marginale stijgingen zijn zichtbaar bij de deelstromen GFT, papier en kunststoffen. Een relatief grote stijging is zichtbaar bij de deelstroom 
textiel. 

 
Opvallend is wel dat – ondanks de invoering van een blauwe rolemmer voor papier – de totale stijging van de hoeveelheid ingezameld papier vrij gering is. Cijfers laten 
wel zien dat er sprake is van een verschuiving van de hoeveelheid ingezameld papier op de milieustraat naar de inzameling via de blauwe rolemmer. 
 
Grof huishoudelijk afval wordt vooral gebracht naar de milieustraat. Daar kan het afval in diverse deelfracties worden gescheiden. Het ‘overblijvende’ restafval wordt 
achteraf nog nagescheiden. Zowel de gescheiden als de ongescheiden stroom zijn in 2012 lager dan in het voorgaande jaar. 
 
Kijkend naar de andere bij Meerlanden aangesloten gemeenten dan zit Hillegom in het ‘onder segment’ wat betreft hoeveelheid restafval per inwoner met gemiddeld 199 
kg in 2012. Het advies uit de afvalbranche is de hoeveelheid restafval te koppelen aan het percentage hoogbouw in een gemeente. Voor Hillegom betekent dit een 
(gewenste) hoeveelheid restafval van 180 kg per persoon (zie onder punt 2.). Om deze hoeveelheid te halen is de inzet op alleen een hogere scheiding op de deelstromen 
niet voldoende. Ook de wijze van inzamelen van restafval zal hierin een belangrijke rol spelen. Denk daarbij aan (verplicht) toepassen van kleine(re) inzamelmiddelen 
voor het restafval en/of verlaging van de inzamelfrequentie voor deze afvalstroom. 

 

Doelstellingen gemeente Hillegom: 

afvalstroom (landelijke) 

doelstelling 

‘score’ gemeente 

2011 

‘score’ gemeente 

2012 

GFT-afval 55% 57% 60% 

papier en karton 85% 68% 72% 

glas 90% 80% 75% 

kunststof verpakkingsafval 42% 26% 32% 

textiel 50% 26% 28% 

 
Kijkend naar deze doelstellingen en responspercentages is duidelijk dat Hillegom alleen op de deelstroom GFT-afval voldoet aan de landelijke doelstelling. 
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Stand van zaken aan de hand van de beleidsdoelstellingen uit het beleidsplan huishoudelijke afvalstoffen 2010-2020 Hillegom: 

 
Beleidsdoelstellingen inzameling huishoudelijke 
afvalstoffen Hillegom 
2010 – 2020 

 
Stand van zaken 

Verminderen grofvuil milieustraat van 183 kg/inw in 
2008 tot 160 kg in 2011 

In 2011 bedroeg hoeveelheid grofvuil 165 kg per inw. 
In 2012 betrof deze hoeveelheid 144 kg per inwoner. 

Verbeteren scheidingspercentage huishoudelijk afval 
van 48% in 2008 naar 56% in 2014. 

Bronscheiding bedroeg in 2011 51% en in 2012 53 c.q. 
55%. 
Totale scheiding (incl. nascheiding grofvuil van 
milieustraat) in 2011 59% en in 2012 60 c.q. 62%. 

Verbeteren gescheiden hoeveelheid per inw per jaar: 
- papier/karton: van 64 kg (in 2008) tot 85 kg (in 2014) 
- overige stromen (excl. kunststof): + 11 kg extra 
gescheiden in 2014 tov 2008 

Tussenstand voor de stromen GFT, glas, textiel en kca: 
In 2008 122,5 kg per inwoner. 
In 2012 114,9 kg per inwoner. 
In plaats van een stijging, een daling van 7,6 kg per 
inwoner. 

Starten met gescheiden inzameling kunststof per  
1 januari 2010 

Begin 2010 is gestart met de gescheiden inzameling van 
kunststof verpakkingsafval. Inzameling huis-aan-huis 
met behulp van zakken. 

Inzicht krijgen in het scheidingsgedrag via de 
samenstelling van het restafval 

Jaarlijks worden sorteeranalyses van het restafval 
uitgevoerd. Hieruit komt o.a. naar voren welke 
deelstromen nog veelvuldig in het restafval worden 
aangetroffen. 

Verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte bij 
milieuparkjes voor papier, glas en textiel 

In de eerste helft van 2013 zijn de bovengrondse papier-, 
glas- en textielcontainers ‘ondergronds gegaan’. 

 

Verbetermaatregelen om de doelstellingen te halen: 
 Communicatie/voorlichting/gedragsbeïnvloeding 
 GFT-afval - Omruilen naar grotere rolemmer, gratis tweede rolemmer voor GFT-afval, tijdelijk verhogen inzamelfrequentie, invoeren keukenmanagement, invoeren 

takkenrondes. 
 Papier & Karton - Afschaffing ‘rapen’ en verdere introductie blauwe rolemmer, Registratie van door derden (scholen en/of verenigingen) ingezamelde hoeveelheden 

papier en karton, Papierinzameling bij de hoogbouw. 
 Glas – geen verbeteropties 
 Kunststof verpakkingsafval - Plaatsing perscontainers, Huis-aan-huis inzameling met behulp van rolemmers. 
 Textiel – geen verbeteropties 
 Grof huishoudelijk afval – geen verbeteropties 
 Drankenkartons – resultaten evaluaties afwachten 

 
In het document ‘Afvalscheidingsadvies Hillegom – Op weg naar 65%’wordt geconcludeerd, dat met de voorgestelde verbeteropties de scheidingsdoelstelling van 65% 
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lastig te halen zal zijn. Om dit wel te halen lijkt een trendbreuk in de vorm van het wijzigen van de inzamelmethodiek noodzakelijk. 
 
Het advies van de auteurs van het document ‘Afvalscheidingsadvies Hillegom – ‘Op weg naar 65%’ aan de gemeente Hillegom is, om aan de hand van de in dit voorstel 
aangegeven opties een discussie aan te gaan over de toekomstige wijze van inzameling. Hiervoor is het maken van keuzes en het aangeven van een richting voor de 
toekomstige wijze van inzamelen noodzakelijk.  
Nadat deze richtinggevende keuzes zijn gemaakt, kan vervolgens in gezamenlijkheid een nadere uitwerking en verdiepingsslag worden gemaakt. 
 
De gemeente Hillegom doet ook mee met de sorteeranalyse. De resultaten voor 2012 waren: 
 Voor GFT haalt Hillegom de doelstelling. 
 Voor glas, papier, kunststof verpakkingen en textiel haalt Hillegom de doelstellingen niet (voor kunststof verpakkingen zijn de ontwikkelingen wel 

veelbelovend). 
 De betrouwbaarheid van het responscijfer van KCA is te klein om daar conclusies uit te trekken. 

 
Ten opzichte van 2011 vertonen de responspercentages voor alle componenten, met uitzondering van glas, een stijging. 
In totaal is er in 2012 306 kg te scheiden afval per inwoner vrijgekomen. Hiervan is 184 kg, 60% van het te scheiden afval (exclusief grofafval), gescheiden aangeboden. 
Dit is 14 kg/inwoner/jaar minder dan de gewogen doelstelling van 198 kg, hetgeen 65% is van het 
totaal aan huishoudelijk afval exclusief grofvuil. 
 
De volgende schema’s zijn afkomstig van de gemeente Hillegom zelf en geven ook inzicht in de geboekte resultaten ten aanzien van het afvalbeleid: 

 

Stelling Hillegom 2010 Hillegom 2012 Vergelijkbare 
gemeenten 

Het openbaar groen in de wijk is goed onderhouden 

  6,6 6,9 6,6 

De wijk ziet er in het algemeen schoon en opgeruimd uit. 

  6,7 6,9 6,7 

De vuilophaal in de gemeente is goed verzorgd. 

  7,6 7,8 7,7 

 

 

Huishoudelijk afval (ton) 2011 2012 Verschil 

Ongescheiden 5.645 5.155 -8,7% 
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Gescheiden 5.889 5.745 -2,4% 

Totaal 11.534 10.900 -5,5% 

% bronscheiding 51% 53%  

 

Lasten en baten afvalinzameling gemeente Hillegom 
 

  Lasten Baten % dekking 

Rekening 2012 2.483.966 2.462.410 99,1% 

Begroting 2013 2.845.607 2.592.439 91,1% 

Begroting 2014 2.844.287 2.705.779 95,1% 

Begroting 2015 2.865.018 2.819.120 98,4% 

Begroting 2016 2.863.698 2.819.120 98,4% 

 

Tarieven afvalheffing gemeente Hillegom 
 

  Meerpersoonshuishouden 

Rekening 2012 € 272 

Begroting 2013 € 284 

Begroting 2014 € 297 

Begroting 2015 € 309 

Begroting 2016 € 309 

 

Gemeente Afvalstoffen- 
heffing 2012 

Teylingen € 349 
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Noordwijk € 330 

Katwijk € 317 

Noordwijkerhout € 299 

Lisse € 286 

Hillegom € 272 
 

Rolopvatting en -invulling 
Rolopvatting en –invulling 
van raad en college 

Meerlanden speelt een belangrijke rol binnen het beleid van de gemeente Hillegom. De relatie kan bestempeld worden als partnership. Meerlanden bepaalt samen met de 
gemeente Hillegom de doelstellingen en de uitvoering. 
 
Voor de uitvoering van de afvalinzameling heeft de gemeente Hillegom een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met Meerlanden. Door middel van 
deelovereenkomsten zijn afspraken gemaakt met betrekking tot de verschillende onderdelen. Relevant voor dit onderzoek zijn de deelovereenkomsten van de producten 
Afvalinzameling, Dienstverlening en Financiën. De dienstverleningsovereenkomst met Meerlanden is ingegaan op 1 januari 2011 en heeft een looptijd van 10 jaar (31 
december 2020). Indien niet wordt opgezegd, dan wordt de overeenkomst verlengd (stilzwijgend) met steeds 1 jaar. Er geldt een opzegtermijn van een half jaar. Jaarlijks 
vindt een evaluatie plaats van de DVO door beide partijen, waarop de DVO kan worden aangepast. 
 
De DVO heeft betrekking op de afspraken die zijn gemaakt ten behoeve van de uitvoering van het beheer van de openbare buitenruimte en voorwaarden van de 
gemeente Hillegom, inclusief het gescheiden inzamelen van het huishoudelijk afval. 
 
De DVO (versie 01-02-2011) bestaat uit een basisdocument en zeven deelovereenkomsten, te weten: 
 
0. Basisdocument - Algemene en juridische afspraken tussen Meerlanden en de gemeente Hillegom 
1. Product Infrastructuur 
2. Product Groen 
3. Product Riolering en water 
4. Product Afvalinzameling 
5. Product Dienstverlening Algemeen en overigen 
6. Financiën 
7. Overige afspraken en gegevens 
 
De werkzaamheden worden per product beschreven in productbladen en smartcards, zie deelovereenkomst 1 tot en met 5. In de productbladen wordt precies 
omschreven wat de basisvoorwaarden zijn (taakomschrijving en prestaties), hoe de uitvoeringsystematiek is (inzameling, materieel, nieuwe bewoner, nieuwe locatie en 
verwerking), opdrachtsom en verrekening en de manier van rapporteren. 
 
In de financiële paragraaf worden de financiële gevolgen beschreven van de DVO: 
 Vergoeding 
 Facturering, betaling en omzet belasting 
 Overige bepalingen – Voorraden, Meerjarenoverzicht, Gebruiksovereenkomst, Begroting 
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Jaarlijks bekijken Meerlanden en de gemeente Hillegom of deze delen moeten worden aangepast. Indien blijkt dat één of meerdere taken niet volledig zijn vastgelegd, er 
onduidelijkheden zijn, dan wel sprake is van leemtes of tegenstrijdigheden, dan worden de productbladen en/of smartcards hierop aangepast. Dit leidt tot een herziening 
van de dienstverleningsovereenkomst, zie bijvoorbeeld het addendum van 17 januari 2012). 
 

Aanwijzingen dat raad en 
college en organisatie 
leren van ervaringen  

Doordat de gemeente Hillegom steeds haar beleid evalueert en meet hoe men er voor staat ten opzichte van de gestelde doelstellingen, is men in staat om te anticiperen. 
Mede gezien de vele ontwikkelingen die spelen op het afvaldossier. Dit anticiperen bestaat uit het doen van verbetervoorstellen ten aanzien van de maatregelen om de 
doelstellingen op het afvaldossier te realiseren. Meerlanden speelt een belangrijke rol binnen het beleid van de gemeente Hillegom. De relatie kan bestempeld worden als 
partnership. Meerlanden bepaalt samen met de gemeente Hillegom de doelstellingen en de uitvoering.  

Evaluatie en bijsturing 

Wijze van evaluatie van 
het beleid 

De gemeente Hillegom evalueert regelmatig haar beleid door middel van onderzoeken en verschillende analyses. Op basis van de bevindingen worden 
verbetervoorstellen voorgesteld om de gestelde doelstellingen te halen. 

Wijze van bijsturing op 
basis van lokale wensen en 
ontwikkelingen 

In de verschillende onderzoeken en evaluaties wordt steeds gekeken naar de ontwikkelingen die landelijk, regionaal en lokaal spelen. Met deze ontwikkelingen wordt 
rekening gehouden bij het treffen van maatregelen om de situatie te verbeteren.  
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Algemene beleidskaders – Lisse 

Kaderstelling 

Algemeen beleidskader 
gemeentelijk afvalbeleid – visie en 
doelstellingen  

Lisse komt op voor een goede leefomgeving, voor veiligheid en duurzaamheid. Duurzaamheid is daarbij de ideale mix van ecologische, 
economische en sociale belangen voor de lange termijn. De gemeente werkt hier al lang aan en continueert met de 
Duurzaamheidagenda 2013-2014 “Samenwerken en verbinden” dit beleid. De duurzaamheidagenda borduurt voort op het 
Milieubeleidsplan 2008-2011. De duurzaamheidagenda kent 3 speerpunten:  
1. Gezonde en Veilige leefomgeving  
2. Duurzame Inrichting  
3. Duurzame wereld 
Met daarbij verschillende doelstellingen en activiteiten. Het onderwerp afval komt terug in de speerpunten ‘Duurzame Wereld’ waarbij 
de doelstelling scheiden van afval en stimuleren van afvalscheiding de kern vormt.  
 
De gemeente Lisse geeft daarbij het volgende aan als doelstelling: 
Ons GFT-afval wordt vergist, dat levert duurzame energie (biogas), koolzuurgas, warmte, water en compost op. Ook de overige 
afvalstromen worden zo veel mogelijk gescheiden en duurzaam verwerkt. 
 
Daarnaast conformeert de gemeente Lisse zich aan de landelijke doelstellingen in het Landelijk Afvalstoffenplan 2009-2012 (LAP2). In 
dit plan is het landelijke afvalbeleid voor de jaren 2009 – 2015 beschreven, met een vooruitblik naar 2021. Het plan kent de volgende 
prioriteitenstelling: 

1. Preventie van afval (hoogste prioriteit) 
2. Zo hoogwaardig mogelijke nuttige toepassing 
3. Ingezet als brandstof in installaties met een hoog energetisch rendement. 
4. Verbranden als vorm van verwijdering met energiebenutting 
5. Storten 
 
In Lisse wil men extra inzetten op voorlichting en educatie over afvalinzameling. Momenteel zit men in het eerste stadium voor het 
opstellen van een afvalstoffenbeleidsplan 2014-2017. Daarnaast wil de gemeente Lisse inzetten op een duurzame verwerking van afval.  
 
Aangaande het doel omtrent gescheiden afvalinzameling, conformeert de gemeente Lisse zich aan de volgende doelstellingen: 
• Het tweede LandelijkeAfvalbeheerplan (LAP-2) heeft een doelstelling van 60% nuttige toepassing over de totaalstroom huishoudelijk 
afval (inclusief grofvuil). 
• Het “Besluit beheer verpakkingen, papier en karton” heeft als scheidingsdoelstelling: papier 85%, glas 90% en kunststof 
verpakkingen 42% in 2012 (materiaalhergebruik). 
• Als doelstelling voor de overige componenten handhaaft Lisse die uit LAP-2: GFT-afval 55%, textiel 50% en KCA 90%. 
 
In het kader van het opstellen van het afvalbeleidsplan heeft de gemeente Lisse een besluitvormend stuk neergelegd bij het college op 
20 januari 2014. Dit stuk is ook vastgesteld. In dit stuk worden vier scenario’s geschetst om invulling te geven aan het scheidingsdoel 
van 65%: 
 Scenario 1: dit betreft het uitvoeren van alleen de onvermijdelijke maatregelen, het vervangen van de middelen die nodig aan 

vervanging toe zijn. 
 Scenario 2: dit is een verdere optimalisatie van scenario 1 met verdergaande maatregelen. Kunststofinzameling is de meest in het oog 
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springende maatregel. 
 Scenario 3: als de gemeente ervoor kiest om de landelijke doelstelling van tenminste 60% bronscheiding in 2015 na te streven, zijn 

ingrijpende maatregelen nodig naast de basisoptimalisaties. Hierbij is te denken aan de invoering van een gedifferentieerd systeem 
(diftar), een huishouden betaalt voor zijn aangeboden hoeveelheid restafval. 

 Ook kan gedacht worden aan omgekeerd inzamelen, een huishouden brengt zijn restafval naar een verzamelcontainer verderop in de 
buurt en de gescheiden fracties worden aan huis opgehaald. Door voor scenario 3 te kiezen zal onder de gestelde uitgangspunten het 
bronscheidingspercentage naar verwachting stijgen van de huidige 55% naar circa 64%. Daarmee zal de landelijke doelstelling naar 
verwachting worden gehaald. 

 Scenario 4: de inwoner moet zijn restafval niet alleen verder wegbrengen naar een verzamelcontainer, maar gaat ook nog eens voor 
zijn weggebrachte restafval betalen. Op die manier wordt de prikkel tot het scheiden van afval verder vergroot, gaat het 
bronscheidingspercentage verder omhoog en gaat de te verbranden hoeveelheid restafval verder omlaag. Oftewel: scheiden loont!. 
De afvalstoffenheffing zal dan bestaan uit een vast en een variabel deel. Ieder huishouden heeft zelf invloed op de hoogte van het 
variabele deel van de afvalstoffenheffing (het variabele deel zal de kosten voor inzameling en verwerking van het restafval dekken). 

 
Met scenario 2 wordt de landelijke doelstelling niet gehaald. Daarom wordt voorgesteld om een communicatieplan op te stellen om in 
overleg met de bewoners voldoende draagvlak voor duurzame inzameling te realiseren, zoals aangegeven in scenario 3. Bij de keuze 
voor scenario 3 wordt in aanvulling op scenario 2 het omgekeerd inzamelen ingevoerd. Hierdoor stijgt naar verwachting het 
bronscheidingspercentage van 55% naar circa 64%. Als ook voor diftar wordt gekozen in combinatie met scenario 3 zal het 
bronscheidingspercentage nog verder omhoog gaan. Voorgesteld wordt om scenario 4 (diftar) pas in te voeren als er enige tijd ervaring 
is opgedaan met het omgekeerd inzamelen. 

Duidelijkheid en consistentie van 
doelen en instrumenten van 
algemene beleidskaders 

De gemeente Lisse kent geen specifiek afvalbeleid, waarin de specifieke doelstellingen ten aanzien van afval zijn beschreven. Het 
ontbreekt ook aan een bijbehorend uitvoeringsprogramma, waarin staat beschreven hoe men de doelstellingen wil realiseren en ook 
verbetermogelijkheden aangeeft.  
 
Men is bezig om een afvalbeleid op te stellen met een bijbehorend uitvoeringsprogramma, waarin wordt aangegeven welke activiteiten 
ondernomen zullen gaan worden om de doelstellingen van het beleidsplan te realiseren. 
 
BMC constateert dat de doelstellingen met betrekking tot afval nu in verschillende beleidsstukken staan, bijvoorbeeld de 
duurzaamheidsagenda en het milieubeleid. Tevens blijven deze ‘vaag’, mede omdat men zich conformeert aan de landelijke 
doelstellingen en geen vertaling maakt naar specifieke doelstellingen voor de gemeente Lisse. Door dit alles is niet duidelijk wat nu de 
specifieke kaders zijn en wat de instrumenten zijn om op te sturen. De gemeente Lisse doet wel mee aan de Benchmark Afvalscheiding 
en Onderzoek Gescheiden Inzameling. Hierdoor is wel inzichtelijk wat de resultaten zijn ten aanzien van de doelstellingen 
afvalscheiding. Alleen deze laatste zijn niet specifiek benoemd in een beleidskader. Tevens is niet duidelijk hoe bijvoorbeeld de 
bijsturing plaatsvindt op de resultaten uit bovengenoemde onderzoeken.  

Koppelingen met andere 
beleidsterreinen 

Het afvaldossier van de gemeente Lisse kent een hoge mate van verwevenheid met de duurzaamheidsagenda van de gemeente. In dit 
laatste document staan de volgende ambities verwoord, waar het afvalbeleid een bijdrage aan levert. De belangrijkste thema’s daarvan 
zijn:  
 uitvoeren handhavingsbeleid 
 energiebesparing realiseren bij gemeentelijke gebouwen en openbare verlichting 
 uitvoeren natuur- en milieueducatie 
 scheiden van de afvalstromen 
 duurzaam ondernemen 
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 beperken van de groei van het autoverkeer 
 stimuleren afvalscheiding 
 
Daarbinnen voegt men de volgende accenten toe: 
 duurzaam bouwen en energiebesparing 
 bedrijventerreinen duurzaam inrichten 
 duurzame mobiliteit door het in de toekomst creëren van elektrische oplaadpunten 
 betere verkeersdoorstroming door in overleg te gaan met de provincie en de nabijgelegen gemeenten. 
 
Het afvaldossier van de gemeente Lisse kent ook een verwevenheid met het milieubeleid. Zie hiervoor ‘Jaarverslag Milieuprestaties 
Lisse 2012’. Het milieubeleid is grotendeels uitbesteed aan de Omgevingsdienst en heeft weer veel overlap met het 
duurzaamheidbeleid in de vorm van de duurzaamheidsagenda, zie hierboven.  
 
Het afvalbeleid kent een koppeling met het participatiebeleid in het kader van social return. De afvalinzameling is sinds 2009 
uitbesteed aan Meerlanden. Naast het uitvoeren van deze taak, zet Meerlanden zich ook in op het gebied van sociale participatie. 
Meerlanden zet in de notitie ‘Meer mogelijkheden voor mensen; De visie van Meerlanden op sociale participatie’ uiteen hoe zij hier 
invulling aan geven. Zij stellen dat zij voortdurend kijken welke kansen zij kunnen bieden aan participatiemedewerkers, zowel bij 
Meerlanden als binnen de keten van inzameling, overslag en recycling.  
De ambitie van Meerlanden is om samen met de gemeenten en het regionale leerwerkbedrijf (voorheen SW-bedrijf) een 
leerwerkbedrijf voor de regio te creëren dat gemeenten helpt in de ondersteuning en doorgeleiding van mensen met een achterstand 
tot de arbeidsmarkt naar vast werk. In 2014 wil men ten opzichte van 2013 de inzet van participatiemedewerkers laten toenemen met 
5%. 

Resultaten ten aanzien van de doelstellingen 

Resultaten die zijn geboekt ten 
aanzien van de doelstellingen 

Afvalinzameling is per 1 juli 2009 uitbesteed aan Meerlanden. Vanaf 2011 vergist Meerlanden het GFT-afval, wat compost, “groene 
CO2”, biogas, warmte en water oplevert. Het compost, de warmte en “groene CO2“ gaan naar tuinbouwkassen en het biogas wordt 
gebruikt voor het wagenpark van Meerlanden. Meerlanden krijgt een overcapaciteit aan biogas en is op zoek naar locaties in de 
omgeving om biogas af te zetten. 
 
De gemeente Lisse doet ook mee met de sorteeranalyse. Voor de doelstelling ‘gescheiden inzameling van afval’ zijn in 2012 de volgende 
resultaten genoemd: 
• Voor GFT haalt Lisse de doelstelling.  
• Voor papier, glas, kunststof verpakkingen en textiel haalt Lisse de doelstellingen niet. 
• De betrouwbaarheid van het responscijfer van Klein Chemisch Afval (KCA) is te klein om conclusies over te trekken. 
Ten opzichte van 2011 vertonen de responspercentages voor de componenten papier, kunststof verpakkingen en textiel een stijging, 
voor glas een daling. Voor GFT-afval blijft de respons ongeveer gelijk. 
In totaal is er in 2012 307 kg te scheiden afval per inwoner vrijgekomen. Hiervan is 195 kg, 64% van het te scheiden afval (exclusief 
grofafval), gescheiden aangeboden. Dit is 9 kg/inw/jaar minder dan de gewogen doelstelling van 204 kg, hetgeen 66% is van het totaal 
aan huishoudelijk afval exclusief grofvuil. 
 
Uit het ‘Jaarverslag Milieuprestaties Lisse 2012’ blijkt het volgende over het afvaldossier: 
Vanaf 2010 worden kunststofverpakkingen apart ingezameld. Hiermee wordt invulling gegeven aan het scheiden van fracties, zoals dat 
in het milieubeleidsplan bedoeld wordt. Er is een haalsysteem ingevoerd. Eens in de twee weken wordt het afval huis-aan-huis 
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ingezameld. 
 
De totale hoeveelheid ingezameld huishoudelijk afval is 509 kg/inwoner. Dat is ruim 12 kg minder dan in 2011. 
De landelijke doelstelling voor scheiding van het huishoudelijk afval aan de bron ligt voor 2012 op 57%. Lisse heeft een bronscheiding 
van 55% gerealiseerd. Inclusief nascheiding is het percentage 64%. Het is de bedoeling om vanaf 2015 een scheidingspercentage van 
65% te realiseren. Dit is vastgelegd in een brief van staatsecretaris Atsma van augustus 2011. Lisse haalt de gestelde doelstellingen nog 
niet. Ten opzichte van de benchmark 2012 wijkt Lisse echter niet veel af van de benchmarkresultaten.  
 
In 2012 hebben 50.000 mensen hun (grof) afval naar de gemeentewerf gebracht. 
 
Het “Besluit beheer verpakkingen papier en karton” heeft als scheidingsdoelstelling: papier 85%, glas 90% en kunststofverpakkingen 
42% in 2012. Als doelstelling voor de overige componenten handhaaft Lisse die uit het LAP-2: GFT-afval 55%, textiel 50% en KCA 2 kg/ 
inwoner. 
 

Materiaal Papier Glas Kunststof-
verpakkingen 

GFT- afval Textiel KCA 

Scheidingsdoelstelling  85% 90% 42% 55% 50% 2 
kg/inwoner 

Gescheiden in Lisse 70% 70% 32% 58% 35% 2,4 
kg/inwoner 

 
In 2012 heeft de gemeente Lisse meegedaan aan de ‘Benchmark Afvalscheiding’ van Rijkswaterstaat. Hieruit zijn de volgende 
conclusies te trekken: 
 Lisse behoort tot de middenmoot van de benchmark, met een gemiddeld dienstverleningsniveau en gemiddelde milieuprestaties. 

De afvalbeheerkosten zijn hoger dan gemiddeld, maar dat is voornamelijk toe te schrijven aan hoge verwerkingstarieven. 
 Milieuprestaties - De milieuprestaties lijken zich enigszins te consolideren. Met een bronscheidingspercentage van 55% en 230 kilo 

restafval per inwoner doet Lisse het vergelijkbaar met de benchmark (55% en 234 kilo per inwoner), maar ten opzichte van 2011 
is geen progressie geboekt. De respons van textiel en kunststof verpakkingsafval neemt nog iets toe, maar er wordt aanmerkelijk 
minder papier ingezameld (landelijke trend). GFT en papier blijven de aandachtstromen voor Lisse. Hetzelfde geldt voor grof 
huishoudelijk afval. Daar waar de benchmark gemiddeld 77% van het grof afvalaanbod apart inzamelt ten behoeve van hergebruik 
en nuttige toepassing, is dat in Lisse 68%. 

 Kostenprestaties - Met € 211,- per aansluiting aan totale afvalbeheerkosten behoort Lisse tot de dure gemeenten van de 
benchmark. De hoge kosten worden voornamelijk veroorzaakt aan de verwerkingszijde. Door de matige scheiding van grof 
huishoudelijk afval wordt relatief veel grof afval als restafval verwijderd. Hiervoor gelden hogere tarieven dan voor gescheiden 
grof afvalstromen. Ook het hoge verbrandingstarief voor restafval speelt mee. De indirecte kosten zijn eveneens hoger dan 
gemiddeld. 

 Prestaties dienstverlening - Lisse heeft een gemiddeld dienstverleningsniveau. De brengfaciliteiten zijn daarbij wat sterker 
ontwikkeld dan de haalfaciliteiten. Voor papier, glas, textiel en kunststof verpakkingsafval worden hoge containerdichtheden 
aangehouden. 

 Prestaties regie - De regievoering is voor verbetering vatbaar, vooral als het gaat om beleidsregie (actualiseren afvalbeleid) en 
informatiesturing. De oorzaken van deze constatering worden onder andere veroorzaakt doordat er: 
o geen actueel afvalbeleidsplan voor huishoudelijk afval is vastgesteld; 
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o kaders en ambities t.a.v. huishoudelijk afval niet door de Raad zijn vastgesteld; 
o de gemeente geen actief handhavingsbeleid voert t.a.v. het correct gescheiden aanbieden van huishoudelijk afval. 

 

Rolopvatting en -invulling 

Rolopvatting en –invulling van 
raad en college 

De afvalstoffenverordening, duurzaamheidagenda en resultaten rondom milieuprestaties worden allemaal door het college van B&W 
en de raad vastgesteld. 
 
Voor de uitvoering van de afvalinzameling heeft de gemeente Lisse een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met Meerlanden. De 
dienstverleningsovereenkomst met Meerlanden is ingegaan op 1 juni 2009 en heeft een looptijd van 5 jaar (1 juli 2014). In 2013 is 
afgesproken de DVO te verlengen met 5 jaar tot 30 juni 2019. De gemeente Lisse ziet Meerlanden als aannemer. De gemeente Lisse 
bepaalt de doelstellingen (wat-vraag) en Meerlanden voert deze uit (hoe-vraag). De gemeente Lisse regisseert op de uitvoering. 
 
De DVO 2009-2014 bestaat uit 5 onderdelen, te weten: 
1. Algemene en juridische afspraken tussen Meerlanden en de gemeente Lisse 
2. De productomschrijvingen (2a. Afvalinzameling en reiniging, 2b. Groenonderhoud, 2c. Serviceteam) 
3. Definities van de begrippen die in de DVO worden gebruikt 
4. Calculatiestaat 
5. Bijlagen 
 
De DVO wordt jaarlijks geëvalueerd door beide partijen en aangepast op basis van deze evaluatie.  
In de productbladen wordt precies omschreven wat de basisvoorwaarden zijn (taakomschrijving en prestaties), hoe de 
uitvoeringsystematiek is (inzameling, materieel, nieuwe bewoner, nieuwe locatie en verwerking), opdrachtsom en verrekening en de 
manier van rapporteren. 
 
Ten grondslag aan de verlenging van de DVO liggen deelbestekken 2013 (2014 ook aanwezig) vanuit de gemeente Lisse, waarin voor 
alle producten rondom afvalinzameling is gespecificeerd hoe de situatie is bij de gemeente Lisse (hoeveelheden, 
resultaatverplichtingen, prijzen, et cetera).  

Aanwijzingen dat raad en college 
en organisatie leren van 
ervaringen  

Het collegestuk met de voorgestelde scenario’s geeft aan dat de gemeente actief bezig is met de sturing op de gestelde doelstellingen.  

Evaluatie en bijsturing 

Wijze van evaluatie van het beleid Zoals eerder aangegeven is er geen specifiek afvalbeleid bij de gemeente Lisse. Het vormt min of meer een onderdeel van de 
duurzaamheidsagenda en het milieubeheer. Deze stukken worden geëvalueerd en hier zit een uitvoeringsprogramma aan vast, waarop 
bijsturing plaatsvindt door middel van het uitvoeren van activiteiten. 

Wijze van bijsturing op basis van 
lokale wensen en ontwikkelingen 

Zie antwoord hierboven 

  

 



INVLOED EN STURING OP HET GEMEENTELIJK AFVALBELEID VAN DE GEMEENTEN HILLEGOM EN LISSE 

       

83/80 

Bijlage  5 Geïnterviewden voor het onderzoek 
 

Nummer Datum van 

het interview 

Naam Functie Organisatie 

1. 9 april 2014 De heer Paul 

Schaddé van 

Dooren 

Teamleider Ondersteuning 

(Financiën, Personeel & 

organisatie en Inkoop) 

Gemeente 

Hillegom 

2. 9 april 2014 De heer Stephan 

van der Pols  

Beleidsmedewerker Beheer 

Openbare Ruimte 

Gemeente 

Hillegom 

De heer Roland 

Figaroa 

Afdelingshoofd Openbare 

Ruimte 

3. 9 april 2014 De heer Teus 

Scheffe  

Beleidsmedewerker 

Inrichting Beheer Openbare 

Ruimte 

 

Gemeente Lisse 

De heer Theo 

Roersma 

Afdelingshoofd Inrichting 

Beheer Openbare Ruimte 

4. 15 april 2014 De heer Just 

Zandhuis 

Manager Dienstverlening 

Publieke Sector 

Meerlanden 

De heer Hans Baas Contractmanager Publieke 

Sector 

5. 16 april 2014 De heer Gerrit 

Kleijheeg 

Wethouder ruimtelijk beheer Gemeente 

Hillegom 

De heer Ton van 

Rijnberk 

Wethouder Financiën 

De heer Stephan 

van der Pols 

Beleidsmedewerker Beheer 

Openbare Ruimte 

6. 17 april 2014 De heer Ad van 

Zelst 

Wethouder Verkeer en 

Vervoer, Weg- en Waterbouw, 

Volkshuisvesting (wonen), 

Openbare Werken (groen), 

Natuur en Milieu 

Gemeente Lisse 

7. 17 april 2014 Afvaardiging van de 

raad van Lisse 

 Gemeente Lisse 

8. 8 mei 2014 Afvaardiging van de 

raad van Hillegom 

 Gemeente 

Hillegom 
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Bijlage  6 Activiteiten afvalstoffenheffing VNG 
 

De VNG maakt een volgend onderscheid in activiteiten, die direct dan wel indirect 

verhaald kunnen worden via de afvalstoffenheffing: 

1. Inzameling: 

 Kapitaallasten voertuigen 

 Exploitatie voertuigen 

 Exploitatie inzamelmiddelen 

 Inzamelcontract (uitbesteding) 

 Overige inzamelkosten 

 Inzameling milieustraat 

2. Verwerking: 

 Overslag- en transportkosten 

 Verwerkingskosten 

 Opbrengsten 

 Contract (uitbesteding) 

3. Beleidskosten: 

 Personeelskosten 

 Onderzoek en advies (inhuur) 

 Overige beleidskosten 

4. Communicatie: 

 Personeelskosten 

 Onderzoek en advies (inhuur) 

 Overige communicatiekosten (materiaal, advertentie) 

5. Handhaving: 

 Personeelskosten 

 Inhuur derden 

 Overige handhavingkosten (materiaal) 

 Opruimen en verwerken clandestiene stort 

6. Overig: 

 Perceptiekosten (kosten belastingheffing) 

 Doorbelastingen andere afdelingen 

 Toerekenbare btw 

 

 


