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inzamelscenario's 

Geacht College, 

Inleiding 
Tijdens de mening vormende bijeenkomst in de commissie op 3 maart jl. zijn zes mogelijke 
inzamelscenario's voor de gemeente Schagen gepresenteerd. Deze scenario's hebben als doel te komen 
tot een beter milieurendement door een verhoging van de inzameling van de gescheiden waardevolle 
afvalstromen en een reductie op het restafval te realiseren. 

Uitwerking Inzamelscenario's 
Naar aanleiding van deze bijeenkomst is aan HVC de opdracht gegeven om de scenario's vier, vijf en zes 
nader uit te werken en daarmee inzicht te verschaffen in zowel financiële- als milieurendementen. In de 
bijlage treft u deze uitwerking aan. Tevens vindt u in de bijlage de uitgangspunten terug waarop de 
berekeningen zijn gebaseerd. 

De scenario's vier, vijf en zes bevatten de volgende maatregelen: 
Scenario 4 : - in woonkernen 3 minicontainers (gft, papier en KFF) en restafval op afstand via 

verzamelcontainers 
- waarbij minicontainer papier wordt geleegd door verenigingen 
- overige gedeelte gemeente 4 minicontainers (gft, papier, KFF en rest) 

Scenario 5 - in woonkernen 3 minicontainers (gft, papier en KFF) en restafval op afstand via 
verzamelcontainers 

- waarbij minicontainer papier geleegd wordt door HVC 
- overige gedeelte gemeente 4 minicontainers (gft, papier, KFF en rest) 

Scenario 6 - in woonkernen 2 minicontainers (gft en KFF) en restafval op afstand via 
verzamelcontainers 

- overige gedeelte gemeente 3 minicontainers (gft, KFF en rest) 

Op basis van de uitgevoerde berekening is de verwachting dat de gemeente genoemde scenario's 
zonder kostprijsverhogend effect kan doorvoeren. 
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Verrekening kosten/baten 
Voor de verrekening van de kosten en/of baten die ontstaan door de invoering van een van de 
inzamelscenario's, wordt gebruik gemaakt van de huidige verrekensystematiek (voor Rest en GFT zal 
een DVO tarief mutatie plaatsvinden). Voor de drie scenario's heeft dat onderstaand effect op het 
inzameltarief per woonhuisaansluiting: 

Scenario 4: 
Inzamelkosten Rest en GFT 6 1 ,68 
Inzamelkosten OPK 6 2 , 3 1 
Inzamelkosten KFF 6 9 , 5 1 

Scenario 5: 
Inzamelkosten Rest en GFT 6 1 ,68 
Inzamelkosten OPK :-/- 6 1 , 7 7 
Inzamelkosten KFF 6 9 , 5 1 

Scenario 6 
Inzamelkosten Resten GFT :-/- 6 0 , 3 1 
Inzamelkosten OPK 6 0 
Inzamelkosten KFF 6 9 , 5 1 

Het percentage materiaalhergebruik stijgt van 58 07o naar 6 1 , 4 0 h voor de scenario's 4 en 5 en 60 0Zo voor 
scenario 6 . 

HVC zal het bedrag voor de aanschaf van de inzamelmiddelen en de eenmalige kosten voor 
projectleiding en de communicatiestrategie voorfinancieren onder de voorwaarde dat bij een eventuele 
beëindiging van de dienstverleningsovereenkomst (DVO) dit tegen de dan geldende boekwaarde wordt 
overgenomen door de gemeente. Dit wordt gelijk aan artikel 7 . 6 van de DVO in een aparte overeenkomst 
vastgelegd. Bij een DVO verlenging heeft HVC als uitgangspunt om ook bestaande inzamelmiddelen, 
welke nu in eigendom zijn van de gemeente Schagen onder eigendom van HVC te brengen. Hierbij zal 
ook het beheer aan HVC worden overgedragen. 

Keuze inzamelscenario 
Mocht besluitvorming nog voor juli kunnen plaatsvinden, dan kunnen de voorbereidingen voor de 
invoering in het 3 e kwartaal starten. Naar verwachting kunnen dan in het 4 e kwartaal de huishoudens van 
de betreffende inzamelmiddelen worden voorzien. 

Met vriendelijke groet, 
HVC 

recteur Grondstoffen 
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Uitgangspunten 

totaal aantal wha 19.793 

aantal wha hoogbouw 990 
verhouding woonkernen/ l in tbebouwing en buitengebied 2oy01 sovo 

huidige aantal verzameicontainers restafval 70 

toename aantal verzamelcontainers via inzamelscenario 30 į 
aantal wha per extra te plaatsen verza meicontainer 100 

totaal aantal u i t t e zetten minicontainers KFF 18.803 i 
totaal aantal u i t t e zetten minicontainers papier 17.603 (ivm al uitgezette 1200 minicontainers Wal dervaart) 

verhoging ingezamelde tonnages gft 1094 

ingezamelde tonnages KFF per jaar 33 kilo per wha ì 
ingezamelde kilo's drankenkartons per jaar 4,5 ki lo per wha ! i 
ingezamelde kilo's papier per jaar (scenario 4 en 5) 168 kilo per wha 

reductie restafval verminderd mettonnages toename gescheiden afvalstromen 

Kosten projectleiding C 35.150,-

Kosten communicatiestrategie C 40.000,-

Scenario's 

- minicontainer papiergeleegd door verenigingen 
- overige gedeelte gemeente 4 minicontainers (gft, papier, KFF en rest) 

Scenario 5 - in woonkernen 3 minicontainers (gft, pap ieren KFF) en restafval op afstand via verzamelcontainers 
-min iconta iner papier geleegd door HVC 
- overige gedeelte gemeente 4 minicontainers (gft, papier, KFF en rest) 

Scenario 6 - in woonkernen 2 minicontainers (gft en KFF) en restafval op afstand via verzamelcontainers 
- overige gedeelte gemeente 3 minicontainers (gft, KFF en rest) 



Bijlage: financieel overzicht en 
uitgangspunten 

scenario 4 scenario 5 scenario 6 

jaarlijkse omgerekend jaarlijkse omgerekend jaarlijkse omgerekend 
kosten/baten per wha kosten/baten per wha kosten/baten per wha 

Investeringskosten minicontainers į ondergronds rest C 133.999 c 6,77 C 133.999 C 6,77 e 64.327 c 3,25 
Extra inzamelkosten gft c 43.149 c 2,18 C 43.149 C 2,18 C 43.149 c 2,18 
Besparing inzamelkosten restafval e -161.313 c -8,15 C -161.313 e -8,15 c -131.030 c -6,62 
Kosten projectleiding en communicatiestrategie e 17.418 e 0,88 C 17.418 c 0,88 c 17.418 c 0,88 

Totaal tariefsmutatie per wha « 1,68 « 1,68 « -0,31 
(wordt verrekend via het DVO-tarief) ì 

Geschatte kosten/besparingen gemeente 
scenario 4 scenario 5 scenario 6 

jaarlijkse omgerekend jaarlijkse omgerekend jaarlijkse omgerekend 
kosten/baten per wha kosten/baten per wha kosten/baten per wha 

Extra inzamelkosten/besparing papier c 45.722 2,31 C -35.034 c -1,77 C 0 c 0,00 
Extra inzamelkosten KFF c 188.231 c 9,51 C 188.231 c 9,51 c 188.231 c 9,51 
Vermindering verwerkingskosten restafval c -143.140 c -7,23 C -143.140 c -7,23 c -98.091 c -4,96 
Verhoging verwerkingskosten gft c 31.798 c 1,61 C 31.798 c 1,61 c 31.798 c 1,61 
Hogere opbrengst papier c -32.074 c -1,62 C -32.074 c -1,62 c 0 c 0,00 
Hogere opbrengst KFF e -132.573 c -6,70 C -132.573 c -6,70 c -132.573 c -6,70 
Opbrengst drankenkartons c -7.883 c -0,40 C -7.883 c -0,40 c -7.883 c -0,40 

Totaal mogelijke besparing per wha c -2,52 t -6,60 c -0,94 
(wordt via facturatie verrekend op basis van werkelijke tonnages) 

Verwacht resultaat na invoering inzamelscenario e -0,85 c -4,93 C -1,25 

Verwacht materiaalhergebruik (huidig 580/») ei.4% 61,494 60,0oZo 

HVC is een handelsnaam van N.V. HVC Bijlage 1: financieel overzicht 


