
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 25 maart 2021

Zaaknummer : 188582

Onderwerp: : Grof Huishoudelijk Afval

De raad wordt voorgesteld
1. Scenario 2 te implementeren.
2. Een publiekscampagne te starten om de huidige dienstverlening meer onder de aandacht te brengen.
3. De maatregelen na 2 jaar te evalueren.

Aanleiding
Om de ambitie van 100 kg restafval per inwoner per jaar en 90% scheiding van huishoudelijk afval (in 2025) te 
behalen, steken we als gemeente in op het terugdringen van huishoudelijk afval, recycling hiervan als secundaire 
grondstof én een betere kwaliteit van deze secundaire grondstoffen. Daarnaast is er landelijk een wensbeeld om in 
2025 te streven naar 30 kg restafval per inwoner per jaar. Hierdoor moeten we zowel het scheidingsrendement van 
het grof huishoudelijk afval als ook het fijn huishuishoudelijk afval (inzameling met minicontainers) verbeteren. Een 
voorstel voor het verbeteren van het scheidingspercentage van fijn huishoudelijk afval volgt later dit jaar. Met behulp 
van deskundige externe specialisten is een scenarioanalyse Grof Huishoudelijk Afval uitgevoerd om na te gaan op 
welke wijze en tegen welke kosten het scheidingsrendement van het grof huishoudelijk afval is te verbeteren. 
Aanvullend is middels het inwonerspanel ‘Oude IJsselstreek Spreekt’ een enquête uitgezet omtrent hetzelfde 
onderwerp. Van de resultaten hiervan is de commissie FL in januari 2020 en in januari 2021 op de hoogte gesteld.  
Dit voorstel spreekt een voorkeur uit voor scenario 2 wat inhoud dat de huidige dienstverlening behouden blijft zoals 
deze is. Wel wordt er ingezet op een beter rendement binnen de huidige dienstverlening, door de huidige 
dienstverlening beter onder de aandacht te brengen en met Aktief in overleg te gaan over het optimaliseren van de 
dienstverlening. Daarnaast onderzoeken de mogelijkheden om in overleg met de commerciële brengpunten inzicht te 
krijgen in de grof huishoudelijke afvalstromen die daar worden gebracht vanuit onze gemeente.

Wat wordt met beslissing bereikt
 Het huidige scheidingspercentage van het grof huishoudelijk afval (ruim 78%) vergroten
 Bijdragen aan de VANG-doelstelling van 100 kg/inwoner per jaar (fijn en grof huishoudelijk afval), het 

wensbeeld van 30 kg/inwoner op langere termijn en 90% afvalscheiding in 2025.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1. We halen op dit moment de VANG-doelstelling van 100 kg/inwoner nog niet

Hoewel we bij het grof huishoudelijk afval op een scheidingspercentage van 78,67% zitten, is er op dit 
moment sprake van 120 kg restafval per inwoner (108 kg fijn restafval en 12 kg grof afval). Daarmee halen 
we de VANG-doelstelling van 100 kg/inwoner nog niet. Daarnaast is de landelijke VANG doelstelling om in 
2025 90% afvalscheiding te hebben, wat ook nog niet gehaald wordt.

1.2. Met de keuze voor scenario 2 steken we in op verbetering van het scheiden van afval en grondstoffen, 
gebruik makend van de potentie van het huidige, goed functionerende inzamelsysteem.
Door te kiezen voor een optimalisatie van de huidige inzamelstructuur houden we enerzijds grip op de 
kosten en brengen we anderzijds het huidige, goed functionerende inzamelsysteem beter onder de 
aandacht. We informeren bewoners hierbij over de mogelijkheden en acceptatievoorschriften en sturen 
hiermee op een betere afvalscheiding van het grof huishoudelijk afval. Om de effectiviteit van de maatregel 
(bijdrage aan de scheidingsdoelstelling) te toetsen, stellen we voor om deze maatregel na twee jaar te 
evalueren.

2.1   Binnen de huidige inzamelstructuur is verdere verbetering van het scheidingspercentage mogelijk
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Bijlagen
Vernieuwde Scenarioanalyse Grof Huishoudelijk Afval

Burgemeester en wethouders,

Marijke Verstappen

Secretaris

Otwin van Dijk

Burgemeester
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☐ conform voorstel

☐ zonder hoofdelijke stemming

☐ met algemene stemmen

☐ ……stemmen voor……stemmen tegen

☐ aangenomen

☐ aangenomen met amendement…………

☐ aangehouden

☐ verworpen

☐ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt

☐ in handen van B&W gesteld

☐ opmerkingen/toezeggingen……………….

☐ ……………………………………………….
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De raad van de gemeente Oude IJsselstreek, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 maart 2021
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BESLUIT:

1. De maatregelen na 2 jaar te evalueren.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 25 maart 2021

De griffier,

M.B.J. Looman

de voorzitter,

O.E.T. van Dijk
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1. Scenario 2 te implementeren.
2. Een publiekscampagne te starten om de huidige dienstverlening meer onder de aandacht te brengen.
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