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Rapportage bij Raadsvoorstel RI-18-00428 Raadsvergadering d.d. 09 okt 2018

Voorstel
1. Het bijgevoegde beleidskader Van Afval Naar Grondstof (VANG) vast te stellen
Inleiding
Het huidige contract voor de huisvuilinzameling loopt af op 31 december 2019. Dit is een natuurlijk moment om
in te spelen op het veranderende afval en grondstoffenbeleid in Nederland. Waar willen we in de gemeente
Nederweert naar toe met de afvalinzameling. Spreken we nog wel over afval of zijn het vooral grondstoffen die
we inzamelen. Op welke wijze gaan we ons afval inzamelen om invulling te geven aan de landelijke
doelstellingen en de circulaire economie?
Om antwoord te geven op deze vragen is een visie of beleidskader nodig. Op 22 januari 2018 hebben we een
kennisbijeenkomst gehouden met u over afvalinzameling. Tijdens deze bijeenkomst hebben we input opgehaald
voor het opstellen van een beleidskader.
Dit beleidskader is in eerste instantie op 5 juni aan u voorgelegd. In verband met de coalitievorming heeft u
besloten het beleidskader aan te houden op 5 juni. Via het nieuwe college wordt het beleidskader opnieuw aan
u voorgelegd.
Beoogd effect
Terugdringen van de hoeveelheid restafval naar 100 kg/inw in 2020 en 30 kg/inw in 2025 en stimuleren van
hergebruik van afvalstoffen.
Argumenten
1.1 Dit beleidskader biedt contouren voor invulling van onze zorgplicht voor huishoudelijk afval
Om in te kunnen spelen op de ontwikkelingen moeten er een duidelijke visie zijn. In het verleden is er te vaak
op adhoc basis ingespeeld op ontwikkelingen. Op basis van de uitgangspunten bepalen we hoe we het afval in
zamelen en sluiten we nieuwe contracten voor inzameling. Ook de afvalstoffenverordening geven we vorm op
basis van deze nieuwe kaders.
1.2 Dit beleidskader past binnen het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Nederweert
We spreken uit dat we de hoeveelheid afval willen verminderen. De afvalstromen die wel vrijkomen, gaan we op
een zo hoogwaardig mogelijk wijze hergebruiken. Met de circulaire kringloop als optimaal doel.
1.3 We creëren hiermee kansen op het sociale vlak
Er zijn voorbeelden waarbij afvalinzameling ingezet wordt als middel voor re-integratie van arbeidsgeschikte
uitkeringsgerechtigde. Tijdens de kennisbijeenkomst kam duidelijk naar voren dat socialiseren van
afvalinzameling als kans wordt gezien.
Kanttekeningen
Met dit beleidskader conformeren we ons aan de rijksdoelstellingen voor de hoeveelheid restafval in 2020 en
2025. Er is geen garantie dat we deze doelstellingen halen. Dit is op zich geen probleem want het is geen
verplichting vanuit het rijk om de doelstelling te halen. Daarnaast zijn er voldoende voorbeelden in Nederland
dat het wel realistische doelstellingen zijn.
Uitvoering
Als u het beleidskader vaststelt wordt de volgende stap gezet. In de volgende stap bekijken we op welke wijze
we afval gaan inzamelen om de doelstelling te behalen. Waar mogelijk en wenselijk betrekken we de inwoners
bij de zoektocht naar het ideale inzamelsysteem. Het succes van hergebruik van afvalstoffen valt of staat met
draagvlak onder inwoners voor de wijze van afvalscheiding/inzameling.
We gaan eerste aan de slag met de snelle winstpakkers. Daarna bekijken we of verdere socialisering mogelijk
is. De manier van inzameling geven we vorm op basis van de uitgangspunten uit het beleidskader.
Als de manier van inzamelen sterk veranderd, een investering vraagt of als we het diftar principe veranderen
leggen we een nieuw voorstel aan u voor.
Communicatie
N.v.t.
Bijlagen
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Concept raadsbesluit

De raad van de gemeente Nederweert

Overwegende dat het huidige contract voor de huisvuilinzameling op 31 december 2019 afloopt;
het afval en grondstoffenbeleid in Nederland sterk aan het veranderen is;
het Rijk het Programma VANG heeft opgesteld en hierin ambities heeft uitgesproken om toe te werken naar een
circulaire economie;
Gezien het voorstel nr. 2018-64 van het college van burgemeester en wethouders d.d. 5 september 2018
Gelet op de artikelen 10.21 tot en met 10.29 van de Wet milieubeheer;

Besluit
1. Het bijgevoegde beleidskader Van Afval Naar Grondstof (VANG) vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 9 oktober 2018,
De raadsgriffier,

De voorzitter,

E.G. Schrier

H.F.M. Evers
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