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Onderwerp  : Startnotitie afvalbeleidsplan 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. Instemmen met de voorgestelde stappen in het beleidsproces van de startnotitie afvalbeleidsplan. 
 
 
 
Aanleiding 
De afvalbeleidsplannen van Oude IJsselstreek en Doetinchem zijn verlopen. Deze dienen geactualiseerd te 
worden. Daarvoor is een startnotitie geschreven. Deze is in de bundel voor de raad van 21 maart 
opgenomen. In de rotonde van 7 maart is dit onderwerp besproken. Onduidelijk was of de raad van het stuk 
kennis zou moeten nemen of het stuk zou moeten vaststellen. Om die onduidelijkheid weg te nemen is dit 
voorstel geschreven.  Hoewel dit ons inziens niet noodzakelijk is kiezen wij voor de zwaardere optie van 
vaststellen omdat dit het meeste commitment geeft met de in de startnotitie omschreven processtappen. 
 
Wat wordt met beslissing bereikt 

• Een door de raad vastgesteld stappenplan.  
 
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

 
1.1 De in de notitie omschreven stappen geven invulling aan alle belangrijke elementen om te komen 

tot een beleidsplan.  
Er vindt een evaluatie en een inventarisatie plaats. De landelijke ontwikkelingen en de huidige 
afvaldriehoek worden in kaart gebracht. De bewoners worden geconsulteerd. Vervolgens wordt een 
strategie keuzenota opgesteld. Op basis van deze input wordt het concept-afvalbeleidsplan 
geschreven. 

 
1.2 Het in de notitie beschreven proces waarborgt een inbreng van alle betrokkenen. 

Er is sprake van bewonersparticipatie (enquête op website en discussieavonden). De raad wordt 
betrokken middels een gezamenlijke interactieve afvalmiddag waarin een keuzenota wordt 
besproken. 

 
Kanttekeningen 

a. nvt 
 

Kosten, baten, dekking 
De kosten van het plan worden gedekt door de betreffende post in de afvalstoffenbegroting. 
 
Uitvoering 
Planning 

• Analysefase: loopt 
• Strategiefase: april-mei 2013 
• Planvorming: mei-juni 2013 

 
Communicatie/participatie 

• In analysefase vindt bewonersparticipatie plaats. 
 

Evaluatie/verantwoording 
• In laatste jaar nieuwe afvalbeleidsplan, circa in 2016/2017. 
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