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Inleiding 
In juni 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met het afvalstoffenbeleidskader Van Afval naar Grondstof 
2016-2020 (VANG). Het college heeft als uitvloeisel daarvan in oktober 2015 het uitvoeringsplan VANG 
2016-2020 vastgesteld. Er heeft eind 2018 een tussentijdse evaluatie van de beleidskaders en het 
uitvoeringsprogramma VANG plaatsgevonden. U bent daarover in maart van dit jaar geïnformeerd.  
 
Eén van de conclusies van deze tussentijdse evaluatie was dat de voorgestelde maatregelen op het gebied 
van grof huishoudelijk afval nog niet allemaal gerealiseerd zijn. Het gaat dan met name om het aansluiten bij 
een milieustraat in een naburige gemeente. Ik heb met u afgesproken dat na de zomer verschillende 
scenario’s hiervoor met u worden doorgesproken.  
 
Een ander belangrijk punt dat speelt, is de evaluatie van de samenwerking met Buha, de organisatie die op 
dit moment het huishoudelijk afval (groen, grijs en PMD) inzamelt. Met Buha is een dienstverlenings-
overeenkomst (DVO) afgesloten die op 31 december 2020 afloopt. Ruim voor die datum moet duidelijk zijn 
hoe we vanaf 2021 verder gaan met de inzameling van het huishoudelijk afval.  
 
Beide onderwerpen vergen een zorgvuldige afweging waarin we u goed mee willen nemen. In deze memo 
geven we aan op welke manier we dat gaan doen de komende periode. 
 
Projectmatige aanpak 
Vanwege de samenhang en het integrale karakter van beide opgaven (grof huishoudelijk afval én 
huishoudelijk afval na 2020) gaat een projectgroep onder leiding van een projectleider aan de slag. In de 
projectgroep zijn zowel beleid als uitvoering vertegenwoordigd. Belangrijkste acties voor de komende 
maanden zijn het opstellen en laten vaststellen van een startnotitie “grof huishoudelijk afval” én de evaluatie 
van de DVO met Buha. 
 
Door eerst een startnotitie aan u voor te leggen zorgen we ervoor dat de inhoudelijke en procesmatige 
kaders voor de verdere uitwerking en definitieve besluitvorming helder zijn. In de nota gaan we onder meer 
in op de verschillende scenario’s voor de inzameling van ons grof huishoudelijk afval. We maken daarbij 
gebruik van de scenario’s, zoals die de afgelopen maanden zijn onderzocht door een student van de 
opleiding Facility Management. We beschrijven de scenario’s op hoofdlijnen en vragen uw raad om in te 
stemmen met de verdere uitwerking hiervan. Het proces om tot deze uitwerking te komen wordt eveneens 
beschreven, zodat u weet op welk moment u als raad aan zet bent.   
 
Tegelijkertijd met het opstellen en laten vaststellen van de startnotitie gaan we aan de slag met de evaluatie 
van de DVO met Buha. De uitkomsten van beide trajecten moet leiden tot een goede besluitvorming in de 1e 
helft van 2020 over de inzameling van al het huishoudelijk afval (grof, groen, grijs, PMD en papier) na 2020.  
 
Planning 
Zoals al eerder vermeld, willen we zorgen voor een zorgvuldige afweging. We komen daarom op de 
volgende momenten bij u in de commissie Fysieke Leefbaarheid en de raad terug: 

 20-11-2019/12-12-2019:  bespreken en vaststellen startnotitie grof huishoudelijk afval 

 11-3-2020/26-3-2020:   bespreken conclusies evaluatie DVO 

 voor het zomerreces 2020:  besluitvorming (grof) huishoudelijk afval 
 
Een overzicht van een uitgebreidere globale planning is te vinden op de volgende pagina. 
 
  



 
 

2019 Grof huishoudelijk afval Huishoudelijk afval 

september/oktober opstellen startnotitie uitvoering evaluatie DVO 
 

november nota in commissie FL op 20-11 
 

idem 

december nota in raad op 12-12  
 

idem 
 

2020   

januari/februari  uitwerking scenario’s grof 
huishoudelijk afval 
 

voorbereiding besluitvorming 
evaluatie DVO 
 

maart idem evaluatie Buha in commissie FL op 
11-3 en raad op 26-3 

   

2e kwartaal  voorbereiding besluitvorming (grof) huishoudelijk afval na 2020 
 

voor het zomerreces besluit(en) inzameling (grof) huishoudelijk afval na 2020 
 

na het zomerreces uitvoering besluitvorming  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


