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Tekorten binnen het taakveld Afval voor 2020 en daarna. 

 
Geachte leden van de raad, 
 
Het college heeft via collegevoorstel (C-20-26792) kennis genomen van ontstane 
tekorten binnen het taakveld Afval. U wordt nu via deze raadsinformatiebrief hierover 
geïnformeerd.  
 
Sterke toename van het grof huishoudelijk afval 
De prijzen op de grondstoffenmarkt staan onder druk met hogere verwerkingskosten 
voor bijna alle afvalstromen en lagere opbrengsten voor positieve stromen zoals 
papier. Daarbij zijn vooral de kosten voor de inzameling en verwerking van het grof 
huishoudelijk afval sterk toegenomen.  
 
Het aantal bezoekers aan de afvalbrengstations in Beverwijk en Velsen is ook 
gestegen. Maar het aantal Beverwijkers dat het afvalbrengstation in 2019 hebben 
bezocht is met 15% sterk toegenomen ten opzichte van 2018. De hoeveelheid grof 
huishoudelijk afval die is ingezameld en verwerkt is mede daardoor in 2019 ook sterk 
gestegen.  
 
Deze toename blijkt structureel en leidt tot extra kosten voor dit jaar en de jaren 
daarna voor de IJmond gemeenten en dus ook voor Beverwijk. De gemeente wordt 
in het vervolg aan de hand van een vooruitblik geïnformeerd over verwachte 
kostenontwikkelingen met betrekking tot de inzameling en verwerking van afval.  
 
Tekorten binnen het taakveld Afval 
De extra structurele kosten voor de inzameling en verwerking van het grof 
huishoudelijk afval zijn niet voorzien in de begroting. Andere afvalmaatregelen in het 
kader van de afvalscheiding zijn eerder besloten en leiden ook nog tot kosten. 
Bijvoorbeeld voor het ophalen van dumpingen rondom ondergrondse containers. 
Dan zijn er ook nog geplande afvalmaatregelen die nog niet zijn besloten. 
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Bij elkaar leidt dit tot € 595.000 aan onvoorziene kosten en € 445.000 aan voorziene 
kosten voor dit jaar en 2021. Deze kosten moeten nog gedekt worden binnen het 
taakveld Afval.  
De buurgemeenten hebben ook te maken met de extra kosten voor het grof 
huishoudelijk afval. Die worden daar doorberekend aan de afvalstoffenheffing.  
 
Beschikbare financiële middelen 
Door eerdere raadsbesluiten in de afgelopen periode van het grondstoffenplan 2017-
2021 is de afvalstoffenheffing tot op heden met 4,7 % minder gestegen. Door deze 
besluiten is ook het afval beter gescheiden en het fijn huishoudelijk restafval per 
inwoner met 15% gedaald.  
 
Voor het dekken van de aangehaalde tekorten over 2020 en 2021 zijn bijdragen uit 
de egalisatiereserve afval en/of uit de Algemene Vrije Reserve en/of een verhoging 
van de afvalstoffenheffing mogelijke opties. Voorstellen worden gedaan bij de 
verschillende planning en control instrumenten. 
 
Voor nieuw afvalbeleid is door de ontstane tekorten geen geld meer beschikbaar. Dit 
beleid wordt volgend jaar uitgewerkt in het grondstoffenplan 2022-2026 en dan apart 
aan de raad voorgelegd.   
 
Extra kosten als gevolg van COVID-19 
De kosten voor de inzameling en verwerking van grof huishoudelijk afval zijn voor dit 
jaar waarschijnlijk nog hoger. Dit komt doordat er tijdens de Lock down-periode nog 
meer grofvuil is gebracht. Hoeveel hoger deze kosten zijn is pas later dit jaar 
bekend.  
 
Om de toename van deze kosten te beperken wordt bekeken of in minder dagen en 
tegen lagere kosten de dumpingen bij de ondergrondse containers opgehaald 
kunnen worden zonder dat dit tot overlast leidt. Dat is nu nog niet bekend.  
 
Het deel van de kosten dat veroorzaakt is door de coronacrisis kan misschien gedekt 
worden uit een bijdrage vanuit het rijk. Ook dat is nu nog niet zeker en bekend.  
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Beverwijk, 
de gemeentesecretaris, de burgemeester, 
 
 
 
drs. E.R. Loenen drs. M.E. Smit 
 


