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Algemene inleiding 
Deze factsheet is bedoeld voor D66-afdelingen van gemeenten bij het opnemen van 
duurzaamheids eisen in het verkiezingsprogramma op het gebied van grondstoffen en geeft 
inzicht in relevante gevolgen door huidige en verwachte verschuivingen tussen afvalrecycling 
en te verbranden afval in afval energie centrales (AEC’s), voorheen afval 
verbrandingsinstallaties (AVI’s) genoemd.  
Gemeenten kunnen op de volgende manier te maken hebben met afvalverbranding: 

- Gemeente is eigenaar van een AEC op haar grondgebied (voorbeeld AEB 
Amsterdam); 

- Gemeente is (mede-) aandeelhouder van een AEC in de regio (voorbeeld Twence en 
HVC); 

- Gemeente voert te verbranden afval af naar een AEC waar het geen eigenaar van is. 
 
De afvalverwerkingsprijzen van AEC’s zijn directe kosten voor de bewoners van de 
gemeente, want deze kosten worden doorberekend via de gemeentelijke afvalheffing op 
basis van kostprijs. De bedrijfskosten van een AEC zijn directe en indirecte kosten voor de 
eigenaren/ aandeelhouders en indien dat gemeenten zijn, vallen deze dan op de 
gemeentelijke begroting zelf. 
 
Afwegingen voor lokale overheden  
In het afgelopen decennium is de verwerkingscapaciteit van de AEC’s in ons land aanzienlijk 
uitgebreid en is het financiële belang van een groot aantal gemeenten in afvalverbranding 
aanzienlijk toegenomen. De capaciteitsuitbreiding heeft overigens betrekking op zowel 
huishoudelijk als industrieel afval (vooral sloophout en ziekenhuisafval). Verbranding van 
afval heeft een aantal aantrekkelijke kanten: de elektriciteit en de warmte die door de AEC’s 
worden geproduceerd zijn voor 50% beschouwd als duurzame energie (bioenergie) en 
vormen voor de betreffende gemeenten een aantrekkelijke manier om de energievoorziening 
van de eigen gemeente te vergroenen. De meeste AEC’s  beschikken over 
stadverwarmingssystemen, waarmee de restwarmte wordt geleverd aan nabije woonwijken.  
 
Recycling van afval met als doel om later producten en materialen te doen produceren voor 
het oorspronkelijke of een ander doel, wordt als hoogwaardiger beschouwd dan nuttige 
toepassing (energieopwekking in een AEC wordt beschouwd als nuttige toepassing). Voor 
sommige producten is vanuit hygiëne en veiligheid verbranding de milieutechnisch enige 
juiste oplossing. Recycling is vooral mogelijk en rendabel als het afval voldoende homogeen 
van samenstelling is, als concentraties hoog genoeg zijn en als het niet te veel 
verontreinigingen bevat. Dit kan worden bereikt door afvalstromen zoveel mogelijk 
gescheiden in te zamelen of ze met bepaalde technieken te sorteren of op te werken. Ook is  
vaak een bepaald volume nodig en een continue aanlevering om recycling economisch 
haalbaar te laten zijn. Het terugbrengen van grondstoffen in de kringloop brengt dus extra 
kosten met zich mee, die gedragen kunnen worden door de verkoopprijs van de 
geproduceerde grondstoffen. Op termijn moet een kostendekkende keten ontstaan met de 
langjarige zekerheid die investeringen en innovaties mogelijk maakt.  
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Dit factsheet wordt geplaatst op de website van de thema-afdeling D66 Duurzaam. 
Daarnaast zal de werkgroep Grondstoffen van deze thema afdeling ook relevante nieuwe 
ontwikkelingen en ervaringen uit de praktijk bijhouden en op de website 
www.d66duurzaam.nl plaatsen. Graag ontvangt de werkgroep Grondstoffen locale 
ontwikkelingen en (eigen) ervaringen via onderstaande contactgegevens om voorbeelden 
voor elk soort gemeente te kunnen bieden. 
 
Internationale markt voor zowel recycling als verbranding 
Er zijn AEC’s in Alkmaar, Amsterdam, Delfzijl, Dordrecht, Duiven, Harlingen, Hengelo, 
Moerdijk, Nijmegen, Roosendaal, Rozenburg en Wijster. De totale AEC-capaciteit in 
Nederland bedraagt 7,4 miljoen ton en die is voor ongeveer tweederde in overheidshanden 
(gemeenten, waterschappen en provincies). Inmiddels is een situatie ontstaan van een meer 
capaciteit bij de AEC’s t.o.v. in Nederland vrijkomend te verbranden afval van ongeveer 1 
miljoen ton. Voor een deel is dit het gevolg van de economische crisis, waarbij bij voorbeeld 
vanuit de bouw de aanvoer van sloophout sterk is teruggelopen. Daarnaast zijn de wereld 
marktprijzen van grondstoffen sterk gestegen, waardoor recycling veel rendabeler is 
geworden, nog los van de steeds geavanceerdere recycletechnieken. Als de economie weer 
groeit zal dat invloed hebben in het vergroten van het aanbod voor de AEC’s, doch vanuit 
onderzoeksbureaus wordt voor 2032 een halvering van de hoeveelheid Nederlands afval 
verwacht t.o.v. van het huidig niveau. 
 
Diverse AEC’s hebben gebruik gemaakt van de open Europese grenzen en importeren 
steeds meer afval uit o.a. Duitsland, Engeland en Italië om de beschikbare capaciteit zo 
maximaal mogelijk te benutten. Alleen de toevoer uit Napels heeft daarbij in het verleden de 
publiciteit gehaald. Gezien de vele EU-landen met nog extreem hoge afvalpercentages die 
gestort worden (tot boven de 90%!) en de sterk stijgende milieu ambities in Europa, dient dit 
verbranden in Nederland ook een europees belang. Daarmee is het in die landen mogelijk af 
te zien van de hoge stichtingskosten en lange vergunning en realisatie termijnen voor AEC’s, 
maar ook daar, zoals recent bij Kopenhagen, zijn en worden AEC’s gebouwd. Door de 
aanboddaling vanuit de lokale markt is de laatste jaren sprake geweest van meeer 
prijsconcurrentie en zijn de afvalverwerkingstarieven gedaald. De internationale prijzen 
liggen daarbij nog onder de nationale. De landelijke en Europese ambities zijn duidelijk 
richting meer recycling. Toch is voor zowel bedrijven als gemeenten de financiële prikkel 
verminderd en soms omgekeerd om afvalstromen apart te houden t.b.v. recycling, toch is de 
Nederlandse recycling verwerkcapaciteit nu geheel in gebruik. 
 
Gemeenten die aandeelhouder zijn van een AEC lopen financiële risico’s bij onderbezetting 
en vervroegde afschrijving van verbrandingslijnen. Omdat het om investeringen gaat van 
enkele honderden miljoenen euro’s per AEC zijn de risico’s groot en bestaat de kans dat die 
extra ten laste van de inwoners / gemeente begroting komen. Operationele kosten en 
afschrijvingen, vanwege o.a. de zeer hoge eisen aan de rookgas reiniging, vragen vaak 
ongeveer 85% van de operationeel mogelijke capaciteit. Gemeenten, die een verantwoord 
exploitatiebeleid gevoerd hebben, hebben hiervoor reserves aangelegd of hebben op een 
andere manier de risico’s beperkt. Doordat de oudste AEC’s vaak het verst zijn afgeschreven 
kennen zij meestal de laatste operationele kosten en daarmee grootste economische 
overlevingskans, doch dat zijn nu veelal niet de AEC’s met het hoogste energie rendement. 
Op dit moment is daar nog landelijk geen beleid op bekend. 
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Afwegingen voor lokale overheden 
Gemeenten hebben verschillende belangen in de afvalinzameling en -bewerking. Ze willen 
graag de afvalheffingen voor de inwoners beperkt houden, maar hebben ook de plicht om de 
investeringen, die zijn gedaan in inzamelstructuur en verwerking voor langere tijd zeker te 
stellen, zonder dat de gemeentelijke begroting daar sterk van te lijden heeft. Historisch zijn 
de kosten voor verbranding van afval hoger dan die van gescheiden inzameling en 
hergebruik. Dit is voor gemeenten tot nu toe een belangrijke reden om gescheiden 
inzameling te ondersteunen. 
 
De rijksoverheid wil voor huishoudelijk afval een recyclingpercentage van 65% bereiken en 
heeft daar de medewerking van de gemeenten voor nodig. Gemeenten kunnen ervoor 
zorgen dat er zo weinig mogelijk afval naar de AEC’s gaat. In 2016 en 2017 worden door een 
groot aantal gemeenten (met een inwoneraantal van totaal 5,5 miljoen inwoners) nieuwe 
afvalverwerkingscontracten afgesloten. Vanuit de verwachting dat de hoeveel afval vanuit 
Nederland minder zal blijven dan de beschikbare AEC capaciteit en verder daalt, is er een 
grote kans op lagere verwerkingsprijzen. Blijvende aandacht voor maximaal hergebruik als 
uitgangspunt wordt van belang indien prijsconcurrentie dit economische uitholt. 
 
De gemeentelijke overheid kan helpen door in haar inkoopbeleid de voorkeur te geven aan 
producten op basis van recycling, bijvoorbeeld door product eisen te stellen zoals minstens 
25% verwerkt gerecycled materiaal. Daarmee wordt de vraag kant van hernieuwde 
grondstoffen vergroot. Hiertoe verwijzen we graag naar het factsheet “Duurzaam inkopen en 
Levensloopkosten” van de werkgroep. 
 
Voorstellen voor concept-paragrafen in verkiezingsprogramma’s 
Voor wat betreft paragraaf voorstellen in voor en nascheiding verwijzen we graag naar het 
factsheet Afval en inzamelen van deze werkgroep. Hier beperken we ons AEC specifieke 
paragrafen. 
 

• D66 hecht veel waarde aan een circulaire economie, waarin grondstoffen zoveel mogelijk 
worden teruggebracht in de materialenkringloop. Daarom acht D66 het van belang dat 
recycling van grondstoffen zich steeds verder ontwikkelt en wil dat verbranding van afval 
alleen plaats vindt als dit om technische, hygiënische en veiligheidsreden niet hergebruikt 
kan of mag worden. D66 is daarom van mening dat de gemeente [invullen] hergebruik van 
grondstoffen uit afval blijft stimuleren door de inzameling daarop in te richten en zich niet te 
veel laat leiden door lage afvalverbrandingstarieven. Dit vraagt van de gemeente de inzet de 
afvaltarieven voor haar burgers beperkt te houden door de verdienmodellen voor recycling 
maximaal te benutten, ook als dit (tijdelijk) tot hogere directe kosten voor de burger leidt.  
 
Voor gemeenten die geen (mede-)eigenaar zijn van een AEC: 

• De gemeente [invullen] zal onderzoeken (eventueel samen met andere gemeenten) of bij de 
aanbesteding van nieuwe afvalverbrandingscontracten kan worden afgezien van de levering 
van een gegarandeerde hoeveelheid afval. 

• Bij de inkoop van verbrandingscapaciteit bij een van de AEC’s (AfvalVerbrandingsCentrale) 
wordt nadrukkelijk het gerealiseerde energierendement van de installatie meegewogen tegen 
de milieubelasting van hogere vervoersafstanden, gezien de veel hoge milieu impact van het 
eerste; 
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Voor gemeenten die (mede-) eigenaar zijn van een AEC: 

• De gemeente [invullen] neemt haar verantwoordelijkheid voor een goede bedrijfsmatige 
exploitatie van de AEC (AfvalVerbrandingsCentrale)  en zal verliezen die optreden als gevolg 
van lagere inkomsten, (eventueel) samen met de andere aandeelhouders zelf opvangen. De 
maximale interne tarieven aan de burger van verbranding zullen daarbij gebaseerd worden 
op markt conforme tarieven. De financiële en organisatorische belangen van het eigendom 
van de gemeente [invullen] in de AEC worden maximaal gescheiden van de gemeentelijke 
afvalverwerking. Enige directe of indirecte verplichte winkelnering aan een AEC wordt daarbij 
tegengegaan; 

• De gemeente [invullen] zal onderzoeken in hoeverre er mogelijkheden bestaan om samen 
met andere AEC-exploitanten de eventuele overcapaciteit aan afvalverbranding terug te 
dringen door het bijvoorkeur (tijdelijk) buiten gebruik stellen van verbrandingslijnen met het 
laagste energie rendement, indien de internationale markt omstandigheden dat noodzakelijk 
maken. Bij het buiten gebruik stellen van onderdelen van de AEC moet rekening worden 
gehouden met voldoende back up capaciteit voor de levering van warmte. Voorkomen moet 
worden dat nieuwe stadsverwarmingsystemen volledig afhankelijk zijn van levering van AEC-
warmte, bij bestaande worden alternatieven onderzocht. 
 
Bronvermelding en links naar interessante instanties en websites 

• http://www.lap2.nl/sn_documents/files/08 Uitvoering LAP/2009-12-13_Advies_R1-
aanvraag.pdf 

• http://www.milieufocus.nl/factsheets/a/afvalverbranding.html 

• http://www.milieufocus.nl/factsheets/l/ladder-van-lansink.html 

• http://duurzaam-sparen.blogspot.com/2011/06/de-nadelen-van-afvalverbranding.html 

• http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/stookinstallaties/bva 

• http://www.duurzaamgrondstoffenbeheer.nl/Literatuur/2011/tabid/362/Default.aspx  

• http://www.milieudefensie.nl/publicaties/down-to-earth-magazine/artikelen/de-strijd-om-het-
afval  

• http://www.afvalgeeftenergie.nl/faq  
 
Contactgegevens van de opstellers 
Deze checklist is opgesteld door de werkgroep Grondstoffen die valt onder de landelijke 
thema-afdeling D66 Duurzaam . Contactgegevens opstellers: Remko Zuidema (voorzitter 
werkgroep, r.h.zuidema@zonnet.nl), Gerard Smakman (gerardsmakman@hotmail.com) of 
Piet Klop (Klop.piet@gmail.com).  
 
Legenda: [ … ] = optioneel of zelf in te vullen. 


