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Wettelijke basis 

 

 

 

Onderwerp 
Toekomst afvalbrengstation en gemeentewerf  

 

Gevraagd besluit 
1. De hoogte van het krediet nieuwbouw gemeentewerf vast te stellen op €3,8 miljoen; 

2. Een positieve zienswijze te geven op het voornemen van het college om voor het afvalbrengstation 

te kiezen voor de variant 'exploitatie door HVC' aan de Willem Dreeslaan.  

3. Een positieve zienswijze te geven op het voornemen van het college te kiezen voor een tijdelijke 

dienstverlening gedurende de bouw van het afvalbrengstation aan de Baanhoekweg te Dordrecht.  

Inleiding 
Voor u ligt het raadsvoorstel en het raadsbesluit over de toekomst van het afvalbrengstation (ABS) en de 
gemeentewerf. Tijdens de commissievergadering Ruimte van 27 september 2017 is de voortgang van dit 
project gepresenteerd. Hierbij is ingegaan op nut en noodzaak van de nieuwbouw van de gemeentewerf en 
het ABS. Ook zijn de twee varianten voor de tijdelijke exploitatie van het ABS gepresenteerd. Op basis van 
de reacties uit uw commissie Ruimte hebben wij dit voorstel opgesteld. Met dit voorstel vragen wij u de 
hoogte van het investeringskrediet voor de nieuwbouw van de gemeentewerf definitief vast te stellen. Ook 
stellen wij u voor een positieve zienswijze te geven voor het ABS betreffende de variant 'exploitatie door 
HVC' en voor een tijdelijke dienstverlening gedurende de bouw van het ABS aan de Baanhoekweg te 
Dordrecht.  

 

Beoogd effect 
Besluitvorming mogelijk maken over de toekomst van het ABS en de gemeentewerf, waardoor overgegaan 
kan worden naar de uitvoeringsfase van het project.  

 

Argumenten 

 

 

Gemeentewerf 
 
1.1. Uit de inventarisatie blijkt dat het benodigde krediet voor de door ons gewenste gemeentewerf €3,8 

miljoen bedraagt 
 
De begeleiding van de planvorming voor de gemeentewerf en het ABS is door ons uitbesteed aan een 
daartoe gespecialiseerde partij: Sweco (voorheen Grontmij). Op basis van een gezamenlijk opgesteld 
programma van eisen voor de gemeentewerf is door Sweco raming gemaakt van de te verwachten 
investeringskosten. Op basis van de eerste berekening van Sweco is een krediet van 2,8 miljoen 
opgenomen in de begroting. Omdat de markt voor bouwprojecten momenteel erg in beweging is, hebben we 
deze uitgangspunten laten toetsen door een in bouwkosten gespecialiseerd bedrijf: Stevens en van Dijck.  
 



 

 

 
Hieronder hebben wij de uitkomsten van de definitieve berekening van Sweco en de second opinion van 
Stevens en van Dijck opgenomen: 
 
Sweco   €2.900.000 
Stevens en van Dijk  €3.130.000 
 
Het verschil in kosten is voor het grootste deel te verklaren doordat Sweco haar berekening heeft gebaseerd 
op prijspeil 2017 en Stevens en van Dijck op prijspeil eind 2018. Voor beide berekeningen geldt dat er  
rekening is gehouden met een reguliere doorlooptijd. Er is in de berekening geen rekening gehouden met 
kosten die voortkomen uit onverwachte gebeurtenissen zoals bodemsaneringen, archeologische vondsten 
etc. Vooralsnog is er geen indicatie dat dergelijke situaties zullen optreden. Hier wordt eerst onderzoek naar 
gedaan zoals gebruikelijk is voor dit soort projecten.  
 
Omdat de bouw naar verwachting eind 2018/begin 2019 zal plaatsvinden, nemen wij het bedrag uit de 
berekening van Stevens en van Dijck over in onze raming.  
 
Om de definitieve hoogte van het investeringskrediet vast te stellen hebben wij ook de additionele wensen 
nader gekwantificeerd. Dit betreft: een goede ontsluiting van het terrein op de Willem Dreeslaan, een zo'n 
"groen" mogelijke uitstraling richting de begraafplaats en de wens om te komen tot een zeer lage Energie 
Prestatie Coëfficiënt (EPC). Voor deze laatste methode geldt dat deze op korte termijn zal plaatsmaken voor 
de zogenaamde Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) regeling. Voor deze elementen hebben wij 
additioneel de volgende bedragen opgenomen: 
 
Investering aansluiting €  50.000 
Groene uitstraling €200.000 
BENG   €375.000 
Totaal   €625.000 
 
 
Van bovengenoemde bedragen zal de investering in BENG zich terug verdienen door de daling van de 
energielasten van de gemeentewerf. Dit kan dienen als dekking voor de aanvullende (milieu)technische 
maatregelen. De investering in de groene uitstraling is door het college toegevoegd en bedoeld om ervoor te 
zorgen dat de uitstraling naar het terrein van de begraafplaats zo minimaal mogelijk is. Dit kan door extra 
groenvoorzieningen naast of aan de panden te bevestigen.     
 
Resumerend stellen wij u voor de hoogte van het investeringskrediet vast te stellen op, afgerond naar boven, 
€3.800.000 miljoen (te weten €3.130.000 ‘basis’ en €625.000 ‘additioneel’). Hiermee nemen wij ook het 
advies over de hoogte van het krediet ter harte uit uw commissievergadering van 27 september jl.. 
  
 

Afvalbrengstation 
 
2.1. De variant, 'exploitatie ABS door HVC' kan als gunstigste variant worden beoordeeld 

 
Bij de start van het traject toekomst ABS is er lijst van criteria opgesteld waarin een ABS diende te voldoen. 
Belangrijke onderdelen daarin waren de grote en beschikbaarheid van de kavel, de reisafstand, de kwaliteit 
van dienstverlening met daarin een verruiming van de openingstijden tot het gemiddelde van de benchmark 
(45 uur tegen 37 uur nu) en de kosten. Op basis van deze criteria is een inventarisatie uitgevoerd waarin 7 
verschillende varianten verdeeld over 6 gemeenten en 3 aanbieders zijn meegenomen.  
Na consultatie van de commissie Ruimte in april 2017 zijn er 2 varianten overgebleven welke beiden gelegen 
zijn aan de Willem Dreeslaan, namelijk 'exploitatie ABS door de gemeente zelf' en 'exploitatie ABS door 
HVC'.  
 
Deze 2 varianten zijn nader met elkaar vergeleken op de volgende onderdelen: kwaliteit van dienstverlening, 
duurzaamheid en bedrijfsvoering. In onderstaande tabellen worden deze onderdelen toegelicht.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Kwaliteit van dienstverlening, 
 

Variant 1. Exploitatie door de gemeente  Variant 2. Exploitatie door HVC  

De personele bezetting van het ABS vindt nu plaats 
door 2fte die standaard ingeroosterd zijn bij het 
ABS. Vanwege weekenden, vakanties ed. werken 
er regelmatig anderecollega's vanuit de 
groenvoorziening en onderhoudsploeg mee. Het op 
peil houden van kennis op het gebied van afval en 
dienstverlening is nu een uitdaging door de 
beperkte omvang van de groep en zal dit ook 
blijven. Doordat de gemeente zelf het ABS 
exploiteert is zij wel direct sturend op het proces en 
de exploitatie. 

De bedrijfsvoering van HVC is op het punt van 
exploiteren van een ABS robuuster. Het betreft 
immers een 'corebusiness' van HVC. HVC beschikt 
over een grotere groep personeelsleden die 
regelmatig trainingen krijgen in zowel de diverse 
producten als in dienstverlening. Hierdoor heeft 
HVC over het algemeen een hogere kwaliteit van 
dienstverlening. Omdat HVC een externe partij is, is 
het van belang om vooraf goed na te denken over 
serviceniveaus en openingstijden.  

 
Duurzaamheid  
 

Variant 1. Exploitatie door de gemeente  Variant 2. Exploitatie door HVC  

Het ABS is een relatief klein deel van de 
gemeentelijke organisatie en heeft weinig 
raakvlakken met andere vormen van 
dienstverlening binnen de gemeente zeker omdat 
het ophalen van huisvuil ook plaatsvindt door een 
externe partij. Hierdoor is en blijft het lastig inspelen 
op (landelijke) ontwikkelingen op het gebied van 
afval en grondstoffen. Het inspelen op en 
implementeren van nieuwe ontwikkelingen is 
relatief arbeidsintensief gelet op het product.  

HVC is een allround speler op het gebied van afval 
en heeft mede door haar publieke aandeelhouders 
een streven om zo duurzaam mogelijk om te gaan 
met de verwerking van afval. Daarnaast is HVC 
door haar omvang makkelijker in staat om in te 
spelen op de ontwikkelingen binnen de 
afvalbranche. 

 
Bedrijfsvoering 
 

Variant 1. Exploitatie door de gemeente  Variant 2. Exploitatie door HVC  

Voor nieuwbouw van een ABS is een investering 
noodzakelijk. De gemeente zal deze investering 
zelf moeten financieren en daarvoor een krediet 
moeten aanvragen van ca €1,3 miljoen. Door de 
lage rente en de langere afschrijftermijn (40 vs 30 
jaar) van de gemeente zijn de kapitaalslasten lager 
dan bij HVC maar als de gemeente zelf bouwt  zal 
ze ook de bouw moeten begeleiden en de risico's 
moeten dragen. 
De afvalstoffenheffing zal per aansluiting met ca 
€22 stijgen. Een berekening is in de bijlage 
opgenomen. 

Als HVC het ABS exploiteert dan zal zij dit ook zelf 
bouwen waarbij de investeringskosten jaarlijks 
worden doorberekend in een tarief per aansluiting. 
De kosten van de afvalstoffenheffing zullen per 
aansluiting met ca €12 stijgen en stijgen dus  
minder dan wanneer de gemeente het ABS 
exploiteert en bouwt. Doordat HVC uitgaat van een 
kortere afschrijvingstermijn is er eerder ruimte voor 
vernieuwing van materialen. Een berekening van 
de kosten voor de bouw en exploitatie is in de 
bijlage opgenomen 
 

 
 
Samenvattend  
 
In bovenstaand gedeelte zijn de 2 varianten met elkaar vergeleken op de onderdelen kwaliteit van 
dienstverlening, duurzaamheid en bedrijfsvoering. Op basis van de vergelijking constateren wij dat als de 
gemeente zelf het ABS exploiteert zij het voordeel heeft dat ze eigen baas is en daardoor flexibeler is in haar 
handelen. Ook zullen de kapitaalslasten van de bouw lager zijn door de lagere rente van de gemeente een 
langere afschrijvingstermijn. Daar tegenover staat dat de kwaliteit van dienstverlening en de totale mate van 
duurzaamheid (kennis en kunde en inspelen op trends) bij HVC hoger is.  
 
Ook de totale stijging van de lasten is beperkter bij HVC dan bij de gemeente (€12 versus €22), ondanks dat 
HVC hogere kapitaalslasten heeft. Deze worden overigens deels verklaard door de kortere 
afschrijvingstermijn (30 jaar) van HVC.  
  
2.2. HVC biedt voldoende garanties op het gebied van overgang van personeel  
 



 

 

HVC heeft aangegeven de intentie te hebben het personeel van het ABS (2fte) over te willen nemen conform 
de daartoe gebruikelijke regels uit het sociaal beleidskader Drechtsteden. Dit is voor ons een wezenlijke 
voorwaarde in het kader van goed werkgeverschap. Daarnaast past dit ook in het principe ‘mens volgt werk’ 
zoals we dat in de regionale kaders hebben afgesproken. Na besluitvorming conform ons voorstel zal een en 
ander in het eerste kwartaal 2018 verder worden uitgewerkt (als een traject naast het nieuwbouwproject). 
Hierbij is nadrukkelijke aandacht voor een zorgvuldige communicatie richting het personeel van de 
buitendienst en voor het adviestraject richting de ondernemingsraad.  
 
 
2.3. Door het afsluiten van een DVO t/m 2024 is er ruimte voor een goede aansturing en voor flexibiliteit  
 
De dienstverlening van HVC voor het nieuwe ABS zal worden vastgelegd in een 
dienstverleningsovereenkomst. Het één op één gunnen van een overeenkomst met HVC kan door het 
vestigen van alleenrecht. Dit dient opgenomen te worden in de afvalstoffenverordening. Een voorstel 
hiervoor wordt in 2018 aan u voorgelegd. De dienstverleningsovereenkomst wordt afgesloten tot en met 
2024 en sluit daarmee aan op de looptijd van de DVO voor de inzameling van het huisvuil. Aan het einde 
van de DVO ontstaat daardoor de mogelijkheid de dienstverlening van HVC te evalueren, zo nodig bij te 
stellen of te kiezen voor een andere aanbieder. In de DVO zal een passage worden opgenomen waarin de 
financiële consequenties worden aangegeven mocht de dienstverlening van HVC per 2025 worden 
beëindigd. Concreet betekent dit dat de boekwaarde van de activa zoals het ABS die op dat moment op de 
balans staat, door de gemeente wordt overgenomen.  
 
 
3.1. Een tijdelijke dienstverlening op de Baanhoek weg is het meest optimaal voor de bouwfase 
 
Tijdens de bouwfase van het ABS kan de dienstverlening op 2 manieren plaatsvinden. Er kan een tijdelijk 
ABS worden ingericht naast de huidige locatie aan de Willem Dreeslaan. Een 2e variant is dat het ABS aan 
de Baanhoekweg in Dordrecht tijdelijk ook fungeert als het ABS voor de gemeente Papendrecht. Hieronder 
worden deze varianten beoordeeld op de items 'logistiek en tempo' , 'overlast' en 'kosten'.   
 

Logistiek en tempo 
 

Tijdelijke exploitatie aan de Willem Dreeslaan   Tijdelijk aansluiten aan de Baanhoekweg   

Het is qua logistiek mogelijk om tijdens de 
nieuwbouwfase de exploitatie van het ABS aan de 
Willem Dreeslaan te faciliteren. Dit kan echter 
alleen als de bouw in fases plaatsvindt (de bouw 
van het ABS en de werf zal dan volgtijdelijk  
plaatsvinden). Hierdoor zal de totale bouw van de 
gemeentewerf en het ABS 6 maanden tot een jaar 
langer duren dan wanneer tijdelijk aangesloten 
wordt bij het ABS aan de Baanhoekweg in 
Dordrecht. De ontoereikende situatie van de 
huidige huisvesting van de werf duurt hiermee 
langer. Dit is gezien de urgentie tot nieuwbouw niet 
wenselijk.  
 

Door aan te sluiten bij het ABS aan de 
Baanhoekweg kan de kavel waar het ABS en de 
gemeentewerf moeten komen in één keer worden 
benut, waardoor de bouw van het ABS en de werf 
gedeeltelijk gelijktijdig kan plaatsvinden. Dit 
bespaart ook tijd en capaciteit van betrokkenen en 
maakt het logistiek eenvoudiger. De uitvoering kan 
hierdoor sneller plaatsvinden.  

 

 

 
Overlast  
 

Tijdelijke exploitatie aan de Willem Dreeslaan   Tijdelijk aansluiten aan de Baanhoekweg   

De omwonenden en de begraafplaats krijgen 
ongeveer twee jaar te maken met de bouw.  

De overlast voor omwonenden kan worden beperkt, 
aangezien de nieuwbouw sneller kan plaatsvinden 
schatten wij een maximale totale bouwtijd in van 
1,5 jaar. 
 
Wij realiseren ons hierbij dat gebruikers tijdelijk 
overlast zullen ervaren omdat zij in de bouwfase te 
maken krijgen met langere aanrijtijden naar het 
ABS. De afweging is dat daar tegenover staat dat 
de bouw hiermee aanzienlijk sneller kan 
plaatsvinden waardoor per saldo de overlast kan 
worden beperkt.  
 



 

 

 
 
 
Kosten  
 

Tijdelijke exploitatie aan de Willem Dreeslaan   Tijdelijk aansluiten aan de Baanhoekweg   

Wanneer de exploitatie tijdens de nieuwbouwfase 
plaatsvindt aan de Willem Dreeslaan, dient 
geïnvesteerd te worden in een tijdelijke voorziening 
zoals een krachtstroomaansluiting en 
perscontainers. De kosten hiervoor zijn begroot op 
ongeveer € 100.000  

De kosten voor de tijdelijke aansluiting bij het ABS 
aan de Baanhoekweg zijn ca €20.000. Deze kosten 
bestaan vooral uit extra administratieve kosten en 
communicatie kosten om de inwoners te informeren 
over de tijdelijke verhuizing.  
  
 

 
Samenvattend  
 
Het tempo waarin de gehele gebiedsontwikkeling aan de Willem Dreeslaan kan plaatsvinden is grotendeels 
afhankelijk van de mate waarin de kavel beschikbaar is om te bebouwen. Een grotendeels beschikbare 
kavel zodat het ABS en de gemeentewerf deels gelijk gebouwd kunnen worden kan de bouwperiode met 
een periode van 6 maanden tot een jaar verkorten. Hierbij beseffen wij dat gebruikers van het ABS overlast 
kunnen ervaren door langere aanrijtijden naar een tijdelijke andere locatie. Hier staat tegenover dat de bouw 
aanzienlijk sneller kan plaatsvinden, zodat gebruikers eerder gebruik kunnen maken van een modern en 
gebuikersvriendelijk ABS aan de Willem Dreeslaan.  
 
 

Voorstel  
Op basis van de inhoudelijke, personele en financiële criteria is het college van mening dat HVC de meest 
geschikte partij is om het nieuwe ABS te bouwen en te exploiteren.  
Tijdens de realisatie fase stelt het college voor om tijdelijk het eigen ABS onder te brengen bij het ABS van 
Dordrecht  aan de Baanhoekweg. Het college vraagt u om, gelet op bovenstaande argumenten, een 
positieve zienswijze te geven op ons voornemen HVC het ABS te laten bouwen en te exploiteren en de 
tijdelijke dienstverlening van het ABS gedurende de bouwperiode aan de Baanhoekweg in Dordrecht te laten 
plaatsvinden.  

 

 

Financiën 
 
Voor de investering in de gemeentewerf is een totaal bedrag benodigd van €3,8 miljoen. In de begroting is  
een eerste raming opgenomen van €2,8 miljoen. Een voorstel tot aanpassing in de begroting zal 
plaatsvinden bij de komende kaderbrief. 
 
Doordat HVC de bouw en exploitatie van het ABS op zich zal nemen is het aanvragen van een krediet niet 
nodig. De kosten die gepaard gaan met de realisatie van het nieuwe ABS door HVC (ca. €12 per aansluiting) 
zullen verwerkt worden in de afvalstoffenheffing. Dit zal naar verwachting plaatsvinden bij de begroting van 
2019 en verder. 
 
De kosten voor de tijdelijke dienstverlening van het ABS aan de Baanhoekweg, ca €20.000, zullen 
doorberekend worden in de afvalkosten voor het jaar 2018. Eventuele aanpassingen worden in het kader 
van de P&C cyclus gemeld.  
    

 

Uitvoering 
 
Om de beoogde planning te kunnen halen worden de eerste voorbereidende onderzoeken opgestart, zo zal 
er een archeologische verkenning plaatsvinden en een quickscan natuurtoets.  
 
Ten aanzien van het ABS heeft het college de ambitie om deze te bouwen gedurende de relatief rustige 
winter periode van 2018/2019 zodat het nieuwe ABS open kan in het voorjaar van 2019. Het voorjaar is een 
traditioneel drukke periode is voor een ABS. De start van de bouw van de gemeentewerf is afhankelijk van 
het te doorlopen aanbestedingsproces en zal daardoor enkele maanden later plaatsvinden. Bovenstaande is 
uiteraard afhankelijk van de uitkomsten van de diverse uit te voeren onderzoeken naar bodem, flora en 
fauna en het vergunningsverleningstraject. 
 

 



 

 

 

 

Communicatie 

 
Een goede communicatie richting inwoners is voorafgaand aan en tijdens de uitvoeringsfase voor het college 
van groot belang. Het college heeft goede ervaringen opgedaan met het vroegtijdig informeren van inwoners 
bij het proces. Onder andere is dit gebeurd tijdens de bouw van het Sportcentrum en de realisatie van De 
Markt. Daarom zal nadat uw gemeenteraad heeft ingestemd met het krediet voor de gemeentewerf en een 
positieve zienswijze heeft gegeven over het ABS een informatieavond gehouden worden voor de 
omwonenden van de kavels aan de Willem Dreeslaan. Op basis van de reacties op die informatieavond zal 
het college bepalen hoe zij de bewoners verder wil betrekken bij het proces van realisatie. 
 
Voor de gebruikers vinden wij een goede communicatie over de dienstverlening op de tijdelijke locatie aan 
de baanhoekweg van groot belang. Zodra er een geplande datum is voor de tijdelijke verhuizing zal de 
gemeente samen met HVC de inwoners van Papendrecht informeren. Ook in onze persberichten over de 
nieuwbouw zullen we hier al in een vroeg stadium aandacht aan besteden. 

 

 

Duurzaamheid 

 
Duurzaamheid is een belangrijke pijler voor een toekomstbestendig ABS. Een te realiseren ABS dient aan 
de laatste duurzaamheidseisen te voldoen en flexibel te zijn ingericht voor ontwikkelingen op dit gebied van 
afval(stromen).  
 
Als uitgangspunt voor de nieuwbouw van de gemeentewerf houden we rekening met de BENG norm waarbij 
het uitgangspunt is om een zo'n klimaatneutraal mogelijke gemeentewerf te bouwen. 

 

 

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd. 

 

Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 

 

de secretaris,  de burgemeester, 

 

 

 

R. van Netten A.J. Moerkerke 

 

 

Bijlagen  

- ontwerp raadsbesluit 

- kosten vergelijking ABS gemeente en HVC 

- impressie plattegrond ABS HVC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bijlage kosten vergelijking ABS, exploitatie en bouw door de gemeente en exploitatie en bouw door HVC 

 

Figuur 1. Vergelijking exploitatie gemeente en HVC  

 

                

Onderdeel   Gemeente     HVC   

exploitatie ABS   begroting 2018     aanbieding   

                
        
                

Afval verwerking     €      223.677     €     215.718  

              

            

Gebouw & terreinen     €      114.000    €     149.750 

            

Tractie (vrachtwagen en kraan)     €        35.427 

 

    €              -    

        
zit in afval verwerking 
  

Personeel   
  €      308.156    €     215.854 

            

            

Overhead     €        93.109    €       48.971 

         
Conform begroting gemeente 
2018 / aanbieding HVC          

             
        
                

Totalen 
     Gemeente     HVC 

     €      774.369       €     630.293  

                

        
 

Figuur 2. Effect op afvalstoffenheffing 

 

                

Effect op    Gemeente     HVC   

Afvalstoffenheffing   begroting 2018     aanbieding   

                
        
                

Huidig tarief 2018     €        249,00      €       249,00  

             
Effect verbouw op 
afvalstoffenheffing     €          22,30      €         12,01  

                
        
                

Kosten per huishouden na 
nieuwbouw (heffing) 

     Gemeente      HVC 

     €        271,30       €       261,01  

                

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Impressie plattegrond nieuwbouw ABS door gemeente Papendrecht  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressie plattegronden ABS door HVC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB, Dit betreft impressies van het ABS aan de Willem Dreeslaan. Specifieke invulling van 
de plannen en de exacte locatie op de kavel kunnen nog wijzigen 
 


