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1. Inleiding 

 

 

De inzameling van zowel het gft- als het restafval wordt in de voormalige gemeente 

Wisch verzorgd door Speciaal Transport ter Horst Varsseveld BV en in de voormalige 

gemeente Gendringen door Sita. De overeenkomsten liepen respectievelijk op 1 janua-

ri 1995 en 1 januari 1996 af met de mogelijkheid om telkens 1 jaar te verlengen. Tot op 

heden is van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. In het kader van harmonisatie van de 

inzamelcontracten is het gewenst de afvalinzameling opnieuw aan te besteden per 1 

januari 2009. De overeenkomsten kunnen worden beëindigd, bij ter Horst een jaar voor 

afloop van de overeenkomst en bij Sita 6 maanden voor afloop. 

 

Tegen deze achtergrond dient inzicht te worden verschaft in de organisatievorm voor 

de inzameling van gft- en restafval die het beste past bij de lokale situatie, doelen en 

uitgangspunten binnen de gemeente Oude IJsselstreek. 
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2. Opties voor de toekomstige afvalinzameling 

 

2.1 Marktverkenning 

 

De inzameling van gft- en restafval kan plaatsvinden door een eigen inzameldienst, 

samenwerking met een of meerdere gemeenten in een gemeenschappelijke regeling, 

een overheids NV of een Publiek Private Samenwerking (PPS), dan wel uitbesteding in 

de markt. De markt voor huishoudelijk afval wordt bepaald door gemeenten, omdat zij 

bij wet bepaalde zorgplicht hebben. Veel gemeenten besteden de inzameling echter 

uit.  

 

In 2008 wordt in 21 % van de gemeenten het huishoudelijk afval door een eigen ge-

meentelijke dienst of door die van de buurgemeente opgehaald. Dat zijn vooral de gro-

te gemeenten in Nederland (36 % van de huishoudens). Het aandeel is dalend, want 

steeds meer gemeenten zetten de dienst op afstand en kiezen daarmee ook voor 

schaalvergroting om de kosten te reduceren.  

 

Zo zijn er flink wat gemeenten die hun diensten de afgelopen jaren hebben onderge-

bracht in een gemeenschappelijke regeling, maar er zijn er ook die daar nadrukkelijk 

niet voor kiezen. Bovendien zijn er ook gemeenschappelijke regelingen die willen of 

inmiddels zijn overgegaan naar een overheidsbedrijf. Ook het aantal PPS-constructies 

neemt iets toe. Het aandeel van de overheidsbedrijven neemt het sterkste toe, terwijl 

dat van private bedrijven afneemt.  

 

percentage 

gemeenten

percentage 

huishoudens

eigen of buurgemeentelijke dienst 21 36

gemeenschappelijke regeling 12 9

overheidsbedrijf 28 27

particulier bedrijf 36 21

PPS 3 7  

Tabel 2.1 Verdeling soorten inzameldiensten (bron: Afval jaarboek 2008) 
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2.2 Organisatievormen 

 

De primaire vraag voor de gemeente Oude IJsselstreek is welke organisatievorm het 

beste past bij de lokale situatie, doelen en uitgangspunten. In dit keuzeproces staan de 

bestuurlijke/strategische wensen en eisen met betrekking tot zeggenschap, flexibiliteit, 

kwaliteitsniveau, kostenefficiency en continuïteit centraal. 

In de volgende hoofdstukken worden de gangbare organisatievormen op hoofdlijnen 

behandeld. Het betreft de volgende organisatievormen: 

1. eigen inzameldienst; 

2. samenwerking met andere partijen; 

3. uitbesteding aan andere partijen. 
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3. Eigen inzameldienst 

 

3.1 Omschrijving organisatievorm 

 

Een vijfde van de gemeenten heeft een eigen inzameldienst. Dit betreft vooral de gro-

tere gemeenten. Een eigen inzameldienst vraagt nogal wat van een gemeente op het 

gebied van huisvesting en onderhoud, benodigde voertuigcapaciteit en de inzet van 

personeel. 

 

Bij de huisvesting gaat het om een ruimte waar de voertuigen worden geparkeerd, 

waar de medewerkers gebruik kunnen maken van faciliteiten als een kantine, toiletten, 

douches en dergelijke. Een eigen inzameldienst houdt ook in de aanschaf van eigen 

voertuigen. Dan is het ook nodig om een onderhoudsdienst te hebben die de voertui-

gen onderhoudt en repareert. Deze activiteit wordt ook wel uitbesteed. Voor een ge-

bied met bijna 16.000 aansluitingen zijn twee inzamelvoertuigen benodigd. Omdat de 

voertuigen vol bezet zijn zal er een reservevoertuig moeten zijn als een van de twee 

voertuigen uitvalt. Een eigen inzameldienst voor een gemeente als Oude IJsselstreek 

vraagt een personeelsbezetting van circa 7 (bij de inzet van zijladers) tot 15 medewer-

kers (bij de inzet van achterladers). 

 

 

3.2 Europees aanbesteden 

 

Europees aanbesteden is bij een eigen inzameldienst niet van toepassing. 

 

 

3.3 Voordelen eigen inzameldienst 

 

• Maximale bestuurlijke zeggenschap en korte lijnen naar de inzameldienst 

De bestuurlijke zeggenschap is maximaal. Door korte lijnen naar de inzameldienst 

kan de gemeente een directe invloed uitoefenen op de kwaliteit van de dienstverle-

ning. De gemeente kan direct sturen als de kwaliteit terugloopt en de inzameldienst 

rechtstreeks aanspreken om de kwaliteit te verbeteren. Bijsturen is mogelijk tot op 

detailniveau. 
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• Beleidsmatige veranderingen zijn eenvoudig door te voeren 

Beleidsmatige veranderingen zijn eenvoudig en relatief met weinig meerkosten te 

vertalen in de afvalinzameling. Denk bijvoorbeeld aan een wijziging in de flanke-

rende maatregelen. Dit heeft meestal invloed op het aanbiedgedrag van de inwo-

ners.  

 

• Meer- en minderwerk leidt niet tot discussies  

 Bij een verandering in de werkzaamheden gaat het bij samenwerking met andere 

partijen of bij uitbesteding meteen over de meerkosten of het wegvallen van inkom-

sten. Deze discussie hoeft niet gevoerd te worden met de eigen dienst.  

 

 

3.4 Nadelen eigen inzameldienst 

 

• Hoge kosten 

 Gelet op de faciliteiten en het personeel dat nodig is om een eigen inzameldienst 

op te tuigen gaat het om hoge kosten. Dat is ook een van de redenen dat vooral 

kleinere gemeenten de eigen inzameling hebben beëindigd. Zeker bij een kleine 

schaal blijft een eigen inzameldienst relatief veel investeringen vragen De optimale 

schaal voor een inzamelorganisatie bedraagt 100.000 à 125.000 aansluitingen. 

 

• Weinig mogelijkheden voor tussentijdse aanpassingen 

 De voertuigen en met name de huisvesting worden over een langere periode afge-

schreven. De flexibiliteit van de gemeente om gedurende de looptijd wijzigingen 

door te voeren in systematiek of organisatievorm staat in dit geval onder druk. 

 

Verder is bij de voordelen aangegeven dat beleidsmatige veranderingen van in-

vloed kunnen zijn op het aanbiedgedrag van inwoners. Dit kan tot gevolg hebben 

dat werkzaamheden wegvallen met mogelijke consequenties voor de benodigde 

personeelscapaciteit. Het personeel dat in dienst is van de gemeente heeft niet zo 

eenvoudig ander werk en kan ook niet zomaar ontslagen worden. Ook in dit opzicht 

staat de flexibiliteit onder druk. 

 

• Uitval ouder personeel   

Personeel mag maar een beperkt aantal minicontainers beladen. Bij de zijlader zijn 

er nog geen wettelijke beperkingen, maar de eerste uitval door werken met de zij-

lader heeft zich al voorgedaan door RSI-achtige klachten van chauffeurs. Vooral 

ouder wordend personeel heeft moeite om zich aan te passen aan de nieuwe tech-

niek van de zijlader. Bij de achterlader is het zo dat ouder personeel een kleiner 
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aantal minicontainers mag beladen, wat tot gevolg heeft dat er meer personeel no-

dig is om dezelfde werkzaamheden uit te voeren.  

 

 

3.5 Risico-analyse 

 

Het opzetten van een eigen inzameldienst vraagt forse investeringen in zowel middelen 

als mensen. De (financiële) risico’s liggen volledig bij de gemeente zelf. Gelet op de 

schaalgrootte zullen de kosten naar verwachting beduidend hoger liggen dan in sa-

menwerkingsvormen met andere partijen of uitbesteding van de inzameltaken.  
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4. Samenwerking met andere partijen 

 

 

Onderscheid wordt gemaakt in Publiek Private Samenwerking (PPS) en Gemeen-

schappelijke Regeling/ overheids NV. 

 

 

4.1 Omschrijving organisatievorm 

 

Publiek Private Samenwerking (PPS) 

Zowel grote als kleine particuliere inzamelaars hebben diverse bilaterale samenwer-

kingsverbanden met gemeenten opgericht. Vaak hebben deze de naam van Publiek 

Private Samenwerkingen meegekregen. Deze PPS-en kennen de rechtsvorm van een 

Gemeenschappelijke Regeling, NV of BV. De gemeente is doorgaans volledig eige-

naar, dan wel in het bezit van meer dan 50 % van de aandelen. De gemeente en de 

particuliere inzamelaar houden ieder hun eigen identiteit en verantwoordelijkheid. Elke 

partij heeft een eigen inbreng gebaseerd op de specifieke deskundigheid. Het doel van 

de samenwerking is het realiseren van meerwaarde en efficiencywinst. PPS betekent 

in beginsel voordeel voor beide partijen. De gemeente betaalt voor een geleverde 

dienst. 

 

Gemeenschappelijke Regeling/ overheids NV 

De Gemeenschappelijke Regeling is een publiekrechtelijke rechtspersoon die veel ge-

bruikt wordt bij intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Deelnemende gemeen-

ten dragen de uitvoering van inzameltaken over aan een openbaar lichaam (verlengd 

lokaal bestuur) bestaande uit doorgaans een algemeen bestuur, dagelijks bestuur en 

een uitvoeringsorganisatie. Afhankelijk van het mandaat dat zij van het algemeen be-

stuur hebben gekregen kunnen zij in  meer of mindere mate zelfstandig opereren. 

 

De Naamloze Vennootschap (NV) is een zakelijker rechtsvorm dan de Gemeenschap-

pelijke regeling. De NV is een privaatrechtelijke rechtspersoon die expliciet uitgaat van 

een scheiding tussen de gemeente als eigenaar (aandeelhouder) van het bedrijf en de 

gemeente als opdrachtgever van het bedrijf. Het financiële risico blijft beperkt tot de ei-

gen inbreng (het eigen vermogen). De gemeentelijke zeggenschap verloopt op indirec-

te wijze via de Algemene vergadering van Aandeelhouders en/ of door de Raad van 

Commissarissen. De taakverdeling tussen aandeelhouders, commissaris en directie is 

voor een groot deel wettelijk vastgelegd.  
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4.2 Praktijkvoorbeelden 

 

Publiek Private Samenwerking (PPS) 

Sita is in 2001 een PPS aangegaan met de gemeenten Helmond en Gemert-Bakel. Dit 

heeft geresulteerd in de oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling Reiniging 

BLINK. Onder de Gemeenschappelijke Regeling hangt BLINK BV waar de feitelijke uit-

voering plaatsvindt en personeel en materieel zijn ondergebracht (dan wel worden in-

gehuurd). Afspraken over de kwaliteit en prijs van de dienstverlening en wijze waarop 

de taken worden uitgevoerd worden in de begroting vastgelegd. Er is geen sprake van 

een dienstverleningsovereenkomst of een werkplan. 

 

Overheids NV 

Berkel Milieu NV is in de jaren negentig voortgekomen uit de wens van gemeenten om 

te komen tot verzelfstandigde reiniging- en inzameldiensten. Dit betrof na de herinde-

ling de gemeente Bronckhorst, Brummen, Lochem en Zutphen. Statutair is vastgelegd 

dat uitsluitend publiekrechtelijke rechtspersonen aandeelhouder kunnen zijn, dan wel 

NV’s of BV’s waarvan de aandelen statutair uitsluitend door publiekrechtelijke rechts-

personen kunnen worden gehouden.  

 

 

4.3 Europees aanbesteden 

 

Publiek Private Samenwerking 

De hier beschreven organisatievorm sluit de verplichting tot Europees aanbesteden uit 

indien het merendeel van de werkzaamheden voor de gemeente wordt uitgevoerd en 

de overheid toezicht uitoefent op een wijze zoals op eigen diensten. In alle andere ge-

vallen dient wel Europees te worden aanbesteed. Tegenwoordig is de lijn om bij keuze 

van dit type organisatie de samenwerkingspartner via een Europese aanbestedings-

procedure te selecteren. De gemeente Rucphen is in Nederland één van de eerste 

gemeente die ervoor gekozen heeft een PPS-constructie voor de afvalinzameling Eu-

ropees aan te besteden. Middels zogenaamde concurrentie-gerichte dialoog is er meer 

ruimte voor de inbreng van kennis en ervaring van martkpartijen tijdens de aanbeste-

dingsprocedure zelf en bij het opstellen van het bestek.  

 

Overheids NV 

Een overheidsopdracht tot het verlenen van diensten mag zonder aanbesteding aan 

een verbonden partij zoals een overheids NV worden gegund indien de aanbestedende 

dienst (zijnde de gemeente) op die partij een toezicht uitoefent zoals op haar eigen 

diensten en de partij het merendeel van haar werkzaamheden verricht ten behoeve 

van de aanbestedende dienst. 
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4.4 Voordelen samenwerking met andere partijen 

 

• Kostenbesparing door schaalgrootte 

Wanneer een gemeente met een eigen inzameldienst samengaat met een private 

inzamelaar dan wel instapt in een overheids NV, kan dit tot kostenbesparing leiden 

vanwege de vergroting van de schaal. Hiervan is geen sprake wanneer een ge-

meente de inzameling al heeft uitbesteed aan een private onderneming. Met be-

trekking tot kostenbesparingen moet worden aangegeven dat dit pas op de lange 

termijn tot uitdrukking komt. Over het algemeen moet bij het instappen in een be-

staande PPS-constructie of overheids NV rekening gehouden worden met het 

doorberekenen van de gemaakte investeringskosten bij oprichting van de organisa-

tie.  

 

• Spreiding financieel risico  

De financiële risico’s met betrekking tot de uitvoering worden gezamenlijk gedra-

gen, de wijze van toedeling wordt vooraf vastgesteld. Dit voordeel geldt alleen voor 

gemeenten die vanuit een eigen inzameldienst in een PPS-constructie of een over-

heids NV stappen, niet voor gemeenten waarvan de inzameltaken al zijn uitbe-

steed. 

 

• Kennisuitwisseling 

De beide partijen kunnen hun know-how inbrengen. Dit kan bijdragen aan efficien-

cyverbetering.  

 

• Mogelijkheid tot verbreding pakket 

De gemeenten kunnen in een PPS-constructie of overheids NV meer taken over-

dragen aan de externe partij (zoals kolkenzuigen, veegdienst ed). Daarnaast moet 

de externe partij toestemming hebben om het pakket uit te breiden ten behoeve 

van derden. 

 

• Waarborg publieke controle 

De overheid heeft de meerderheid van stemmen in een PPS-constructie waardoor 

de publieke controle gewaarborgd blijft. Bij deelname in een overheids NV geeft de 

eigenaarrol invulling aan de sturingsmogelijkheden in de aandeelhoudersvergade-

ring.  

 

• Continuïteit van de afvalinzameling 

De continuïteit van de afvalinzameling is gegarandeerd, omdat samenwerking voor 

een langere periode wordt aangegaan (beginnend bij 5 jaar en vaak doorlopend tot 

zeker 10 jaar). De periodieke inspanningen met betrekking tot het opnieuw moeten 

aanbesteden zijn beperkt.  
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4.5 Nadelen samenwerking met andere partijen 

 

• Veel afstemming nodig 

Een belangrijke voorwaarde voor een PPS-constructie is dat de gemeente een 

sterke eigen positie heeft. De partijen dienen dan ook als gelijkwaardige partners 

op te trekken, hetgeen veel afstemming vergt. Ook bij deelname in een overheids 

NV is op meerdere niveau’s (als opdrachtgever en als aandeelhouder) veel af-

stemming nodig.  

 

• Beleid en uitvoering moeilijk te scheiden 

Gemeenten zijn enerzijds bestuurder van de uitvoerende dienst en anderzijds poli-

tiek verantwoordelijk voor het gemeentelijk afvalbeleid. Dit is een moeilijk te vereni-

gen combinatie. 

 

• Onvoldoende tools om kwaliteit product te toetsen 

De kwaliteit van de dienstverlening is slecht te meten wanneer er vooraf geen dui-

delijke toetsingscriteria zijn vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst (DVO). 

 

• Tools voor beleid worden onvoldoende aangeleverd 

Om beleid te kunnen maken is input nodig. De gemeente is voor de inzamelgege-

vens afhankelijk van de uitvoerende partij. Dit blijkt niet altijd afdoende te zijn op-

genomen in de DVO.  

 

• Regie over de inzameling is moeilijk te realiseren 

De uitvoering staat op enige afstand van het gemeentebestuur. Het bestuur van de 

gemeente houdt toezicht op de directie van de externe partij. Wanneer meerdere 

gemeenten in één PPS-constructie of één overheids NV samenwerken is het zaak 

dat er goed wordt afgestemd. Indien er met individuele participerende gemeenten 

afspraken worden gemaakt met betrekking tot de uitvoering kan dit leiden tot be-

perkte beleidskeuzes in de overige deelnemende gemeenten.  

 

• Uitvoerende dienst wordt niet geprikkeld 

Vanwege de langlopende overeenkomst is er geen sprake meer van een concur-

rentiepositie van de inzamelaar. De inzamelaar wordt niet geprikkeld het werk goed 

uit te voeren omdat er geen risico is dat de klant naar een ander gaat. 
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4.6 Risico-analyse 

 

In Nederland zijn op het gebied van de afvalinzameling nog niet veel PPS-constructies 

tussen een gemeente en een particuliere organisatie opgezet. Dit heeft mede te maken 

met de risico’s die eraan zijn verbonden, met name voor het overheidsorgaan. Het aan-

deel van de overheidsbedrijven neemt toe. Er zijn ook steeds meer gemeenschappelij-

ke regelingen die willen of inmiddels zijn overgegaan naar een overheidsbedrijf. 

 

Gelet op de verantwoordelijkheid van de overheid voor het inzamelen van afval heeft 

de gemeente in een PPS-constructie en als deelnemer in een overheids NV een dub-

bele pet op. De gemeente is zowel opdrachtgever als aandeelhouder. Deze tegenge-

stelde belangen maken het moeilijk de uitvoerende instantie kritisch aan te sturen. 

 

Een PPS-constructie en een overheids NV zijn lange termijnrelaties waar de kosten 

jaarlijks opgebracht moeten worden door de beide partners. Als er teveel kosten ge-

maakt worden is dit niet af te schuiven op de externe partij. Als hierover geen duidelijke 

en sluitende afspraken zijn gemaakt in de DVO is er geen prikkel voor de particuliere 

partner om de kosten in de hand te houden. Verder ontbreekt voor het bedrijf de prikkel 

om de diensten goed uit te voeren omdat de opdrachtgever niet kan overgaan naar 

een andere inzamelaar. 

 

Met het sluiten van een PPS-constructie of deelname in een overheids NV is de ge-

meente er nog niet, want de aansturing van het beleid is nog steeds een taak die door 

de gemeente uitgevoerd moet worden. Dit houdt in dat er toch nog beleidsmatige kos-

ten gemaakt moeten worden.  

 

In een PPS-constructie of een overheids NV met meerdere gemeenten hebben alle 

verantwoordelijke wethouders een zetel in het bestuur. Samenwerking is dan heel be-

langrijk om goede afspraken te maken over het gemeenschappelijk afvalbeleid. Verder 

raken gemeenten hun zelfstandigheid kwijt, afspraken worden gemaakt in PPS- of 

overheidsverband en niet meer binnen de gemeenten zelf. Dit komt de flexibiliteit niet 

ten goede, met name omdat bestuurlijke procedures niet gelijk lopen. 

 

Het huidige duale stelsel bij de gemeentelijke overheid is erop gericht dat de gemeen-

teraad meer invloed uitoefent bij de bepaling van het gemeentelijk beleid. Een PPS-

constructie of deelname in een overheids NV beperkt juist de invloed van de gemeen-

teraad bij het gemeentelijk afvalbeleid. 

 



BUREAU
MILIEU & WERK

 

 

 

 

 

   Discussienota organisatievorm afvalinzameling 18 



BUREAU
MILIEU & WERK

 

 

 

 

 

Discussienota organisatievorm afvalinzameling    19 

5. Uitbesteding aan andere partijen 

 

5.1 Omschrijving organisatievorm 

 

Bij uitbesteding van de afvalinzameling aan een andere partij (in de meeste gevallen 

een particuliere inzamelaar) is de rol van de gemeente die van opdrachtgever. De par-

ticuliere inzamelaar is opdrachtnemer en voert de werkzaamheden uit. Dit is de huidige 

situatie in de gemeente Oude IJsselstreek. De uitbesteding komt tot stand op basis van 

een Europese aanbesteding. In de praktijk komt het ook voor dat gemeenten met een 

eigen inzameldienst dan wel overheids NV’s inschrijven op een aanbesteding. De ge-

meente betaalt voor een geleverde dienst. 

 

 

5.2 Europees aanbesteden 

 

Indien de totale kosten hoger liggen dan € 206.000 excl. BTW is de gemeente Oude 

IJsselstreek verplicht de inzameling Europees aan te besteden volgens de richtlijn 

2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende 

de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor 

werken, leveringen en diensten, zoals geïmplementeerd overeenkomstig het Besluit 

aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Staatsblad 2005, nummer 408). 

 

 

5.3 Voordelen uitbesteding aan andere partijen 

 

• Marktconform tarief  

De prijs voor de inzameling komt tot stand door vraag en aanbod. De markt voor de 

particuliere inzamelaars (de belangrijkste spelers bij uitbesteding) wordt de laatste 

jaren steeds kleiner. Door gemeentelijke herindelingen zijn er minder gemeenten 

dan een aantal jaren geleden. Daarnaast ontstaan er meer samenwerkingsvormen 

tussen gemeenten die de rol van inzamelaar op zich nemen. Door de particuliere 

inzamelaar wordt dit gezien als (oneigenlijke) concurrentie. Bij samenwerking tus-

sen overheden gaat het over lange termijncontracten hetgeen inhoudt dat de parti-

culiere inzamelaar voor langere tijd buiten spel staat. Het gevolg in de particuliere 

inzamelmarkt is een dalende tendens van de inzamelkosten bij particuliere inzame-

laars. 
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• Geen financieel risico 

Bij een contract op basis van uitbesteding van de werkzaamheden loopt de ge-

meente geen financieel risico. Wanneer de inzamelaar tijdens de contractperiode 

(eventueel) overgaat naar een andere eigenaar worden de rechten en plichten over 

het algemeen overgenomen door het nieuwe bedrijf tegen dezelfde voorwaarden. 

 

• Duidelijke opdrachtgeverrol voor de gemeente 

Bij uitbesteding van de werkzaamheden is er een duidelijke opdrachtgever-

opdrachtnemer relatie. De gemeente als opdrachtgever is verantwoordelijk voor het 

beleid, de uitvoering is in handen van de opdrachtnemer.  

 

• Regie over de afvalinzameling 

De gemeente heeft zelf de regie in handen over de wijze waarop beleid wordt ge-

formuleerd. Een eventuele beleidswijziging kan meteen worden uitgevoerd of, bij 

zeer ingrijpende wijzigingen, na afloop van het lopende inzamelcontract.  

 

• Korte contractperiode 

Een inzamelcontract tot stand gekomen door een Europese aanbesteding heeft 

meestal een looptijd van 3 jaar met een optie op verlenging tot 5 jaar. Wanneer bij-

voorbeeld de gemeente niet tevreden is over de dienstverlening kan de inzamelaar 

na 3 jaar een nieuwe aanbesteding doen en komt er een nieuwe contractpartner. 

Dit geldt ook indien de kosten voor de inzameling hoog zijn. Door een aanbesteding 

ontstaat er een kans op een lager tarief met lagere kosten voor de gemeente.  

 

• Duidelijke kostenstructuur 

Voorafgaand aan de aanbesteding wordt de dienstverlening omschreven in een 

programma van eisen. Op basis hiervan komt een prijs tot stand, die prijs verandert 

niet (met uitzondering van indexering).  

 

 

5.4 Nadelen uitbesteding aan andere partijen 

 

• Toezicht houden en afstemmen 

De gemeente als opdrachtgever moet zelf toezicht houden op de uitgevoerde werk-

zaamheden en moet tijd inruimen voor afstemming met de opdrachtnemer.  

 

• Gebrek aan continuïteit door korte contractperioden 

Een inzamelcontract loopt normaliter maximaal 5 jaar. Na afloop van de overeen-

komst komt er een aanbesteding met mogelijk een andere opdrachtnemer. De 

nieuwe opdrachtnemer kan voorstellen andere inzamelroutes te maken vanwege 
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bijvoorbeeld efficiency-overwegingen. Dit brengt ongemak voor de inwoners en ex-

tra kosten voor de communicatie aan de inwoners. 

 

• Geen continuïteit in kosten 

Door de relatief korte contractperioden kan de gemeente niet voor langere tijd de 

inzamelkosten begroten. Bovendien kunnen na een aanbesteding de kosten lager 

zijn, maar zeker ook hoger. Omdat de afvalverwijdering in een gemeente (meestal) 

kostendekkend is, is het moeilijk uit te leggen aan de inwoners als de kosten stijgen 

zonder dat er een merkbare wijziging is in de dienstverlening. 

 

• Openbare aanbesteding 

Iedere 3 tot 5 jaar wordt een gemeente geconfronteerd met een openbare aanbe-

steding. Omdat gemeentelijke medewerkers meestal onvoldoende ervaring hebben 

wordt dit werk uitbesteed. Dit kost tijd en geld. 

 

• Juridisering van aanbestedingen 

De laatste jaren ontstaat er een juridisering van aanbestedingen. Dit komt mede 

voort uit de krimpende markt voor de inzamelbranche. Indien een aanbesteding 

eindigt met een juridische procedure kan de gemeente voor hoge kosten komen te 

staan en een periode van onzekerheid voordat duidelijk is wie de nieuwe opdracht-

nemer is. 

 

 

5.5 Risico-analyse 

 

In Nederland zijn ruimschoots ervaringen met het uitbesteden van de afvalinzameling 

aan particuliere inzamelaars. Ook regionaal opererende (overheidsgedomineerde) in-

zamelbedrijven dingen steeds meer mee in openbare aanbestedingen. 

 

Gelet op de verantwoordelijkheid van de overheid voor het inzamelen van afval heeft 

de gemeente bij uitbesteding van de afvalinzameling een duidelijke rol als opdrachtge-

ver. De gemeente staat echter vaak op afstand van de uitvoering. Indien de werk-

zaamheden niet duidelijk zijn omschreven in een programma van eisen kunnen ondui-

delijke situaties ontstaan over de uit te voeren werkzaamheden. Extra werkzaamheden 

die niet zijn afgedekt dan wel voorzien kunnen leiden tot extra kostenuitgaven. 

 

De keuze voor relatief kortlopende contracten maakt het voor een gemeente moeilijk 

om over een langere periode de inzamelkosten te begroten. De prijs die uit een aanbe-

steding rolt is vaak niet te voorspellen. Strategische overwegingen en het moment van 

aanbesteden bepalen veelal wie voor welke prijs inschrijft. 
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