Blog 9: juni 2018

Onderwerp: Discussie afvalstoffenheffing
Facebook kent vaak leuke discussies over de meest uiteenlopende onderwerpen. “Samen voor
Valkenswaard” loopt er niet van weg om zich daarin te mengen. Zeker niet als het een onderwerp is
dat mensen rechtstreeks raakt.
Zoals het volgende bericht van de Actiegroep Leefbaar Valkenswaard van 31 mei 2018.
CURE! Iedereen heeft inmiddels wel meegekregen dat de CURE tarieven omhoog gaan. Een
gemiddeld gezin (wij zijn ook maar met twee personen) hebben allemaal een rekening
gekregen van € 238,05 per jaar voor de afvalverwerking. Laten we even een rekensommetje
maken: 26 x jaar een groenbak (wij hebben een volkstuin en gooien bijna geen groen weg)
die door CURE verwerkt wordt tot compost en wordt verkocht. Daarnaast 26 x per jaar een
grijze bak waar vaak niet meer als twee tot drie vuilniszakken in zit (plastic in de plasticbak,
glas in de glasbak), dat wil zeggen dat er alles bij elkaar zo'n 26 halve bakken geleegd
worden. Met andere woorden, wij betalen ca € 238,05 : 26 = € 9,15 ofwel € 4,50 per
vuilniszak om te verwerken. Denk eens na..... Dat is een totale gekte!
Diverse opmerkingen heeft het al opgeleverd. Maar kloppen de reacties en is het uitgangspunt
correct?
Allereerst de misvatting dat Cure wordt ingehuurd voor ons afval.
Nee, Valkenswaard IS Cure. Samen met Eindhoven en GeldropMierlo zijn wij Cure o.b.v. een gemeenschappelijke Regeling. Dus
heb je iets tegen Cure, dan heb je eigenlijk iets tegen de drie
gemeenten.

Een andere vraag is of Cure er alleen is voor die grijze en groene kliko. Maar dat is niet het geval.
Cure regelt in Valkenswaard het huis-aan-huis inzamelen van afval middels de kliko’s en papier en
karton. Ook de inzameling van kunststof, textiel en glas doet Cure. Daarnaast heeft Cure veel kosten
m.b.t. aanschaf, onderhoud en vervanging van bovengrondse en ondergrondse inzamelcontainers.
En wat te denken van het bijzetten van afval in de directe nabijheid van containers. Helaas, maar veel
mensen doen dat. Cure heeft de verplichting dat afval weg te halen. En dan de milieustraten:
personeel, inzamelmaterialen, onderhoud, afvoer e.d.. Al het afval dat daar wordt verwerkt, kent
slechts 10% baten t.o.v. de lasten! En twee andere grote posten voor Cure zijn de huur van een
kantoorpand in Eindhoven en het personeel en voertuigen.

Sommigen geven aan dat afval ook oplevert. Dat klopt. Enkele voorbeelden en wat andere kosten.
Deze zijn Cure-breed en gerealiseerde cijfers van 2017. Dus de werkelijke kosten ( de ‘k’ staat voor
1.000):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Papier en karton: baten en lasten nagenoeg gelijk (beide ruim 1,6 miljoen Cure totaal)
Glas: daar verdient Cure € 133.000,- (lasten 263k en baten 396k)
Textiel: daar verdient Cure in verhouding behoorlijk: € 283.000,- (lasten 161k en baten 444k)
Kunststof: verdiensten ong. € 284.000,- (lasten 1.272k en baten 1.556k)
Milieustraten: verlies € 5.285.000,- (lasten 5.784k en baten 499k)
Luiers: alleen kosten € 50.000,Restafval: kosten 9.285.000,Containerbeheer: kosten € 539.000,Klantenservice: kosten € 204.000,-

Is het reëel om de kosten uit te smeren over alle inwoners? Dat lijkt vooral een politieke keuze maar
dat gebeurt overal. Voor het huishoudelijk afval zijn er gemeenten die ‘Diftar’ hebben ingevoerd. Elke
kliko wordt dan gewogen bij de inzameling en je betaalt voor het afval dat je aanbiedt. Gevolgen zijn
dan wel dat je steeds meer zwerfafval kunt verwachten. En een groot aantal kostenposten blijft
bestaan.
Wat te doen om kosten te drukken? Wat ons betreft is scheiding aan de voorkant zeer de moeite
waard. Als we nog beter dan nu papier, glas, textiel en kunststof scheiden dan levert dat steeds meer
op. Overigens zolang voor kunststofafval nog een vergoeding wordt gegeven. Maar in de ogen van
“Samen voor Valkenswaard” geldt dat ook voor het inzamelen van metalen en drankverpakkingen
(melk, yoghurt, dranken e.d.). Kijk eens naar de projecten in Waalre, Best en Eersel. Daar wordt
weliswaar lacherig gedaan over de elektrische afvalfiets, maar het levert wel geld op en het afval
wordt met een hoge frequentie ingezameld. En dat los van de milieuwinst, die van ons bovenaan
mag staan.
Waarom doen we dat dan niet? Cure wil in Eindhoven in samenwerking met een Deense
afvalverwerker een fabriek bouwen waar het afval met enzymen wordt verwerkt. Daar hebben we
eerder al aandacht aan besteed (zie blog 7). Wat ons betreft gaat dit absoluut niet door. Een
gemeente stapt niet in een afvalfabriek. En ruim 50% van het eindproduct is ook nog eens afval dat je
alleen maar kunt verbranden of storten en dat is tegen alle regelgeving in. En het kost ons vele
miljoenen aan garantstelling.
Kostendekkend! De afvalstoffenheffing die de gemeente hanteert mag niet worden verhoogd om
winst te maken. Hij moet dusdanig zijn dat de totale kosten m.b.t. afval worden gedekt. Gaan de
kosten omlaag (bv door absolute afvalscheiding vooraf) dan daalt ook de afvalstoffenheffing. Dus
mogelijk moeten we elkaar daarin juist stimuleren!

