
                                    

Amendement Afvalbeleidsplan Gemeente Renkum 2016-2020

De Raad van de Gemeente Renkum, in vergadering bijeen op woensdag 26 januari 2016, 
behandelend het Afvalbeleidsplan:

Constaterende dat,

1. Het College in het voorstel twee scenario’s schetst en daarbij een voorkeur 
uitspreekt voor scenario 1;

2. Het College blijkens de beantwoording van “Vragen over de invoering van het 
nieuwe afvalsysteem” de mogelijkheid wil bieden om tegen betaling van € 45,- 
een extra GFT-bak te verstrekken, ongeacht welk scenario wordt gekozen;

3. De kosten van een restafvalbak en GFT-bak, ongeacht de grootte € 25,- bedragen 
en het prijsverschil verklaard wordt met de bijkomend verstrekkingskosten;

4. Er bij aanvaarding van het afvalbeleidsplan er 22.350 bakken verstrekt zullen 
worden, de extra GFT-bakken buiten beschouwing latende; 

5. Scenario 1 gericht is op het verhogen van het serviceniveau voor grondstoffen en 
het verlagen van het niveau voor restafval, terwijl bij scenario 2 het serviceniveau 
voor grondstoffen als ongewijzigd bestempeld wordt en dat voor het restafval 
eveneens verlaagd wordt;

6. In het huidige systeem de burger wekelijks naast het restafval maximaal 370 l. 
GFT kan aanbieden (130 l. in duobak en 240 l. in separate GFT-bak);

7. Scenario 2 dus feitelijk een verlaging van het serviceniveau is ook als het gaat om 
GFT, ongeacht het aantal GFT-bakken;

8. Er geen cijfermatige informatie beschikbaar is over de hoeveelheden PMD die 
aangeboden (omdat pas sinds 1 januari 2015 deze gezamenlijk aangeboden 
worden) en daarmee dus ook onvoldoende duidelijk is hoeveel PMD nu nog in het 
restafval verdwijnt;

9. De verdubbeling van de frequentie voor het inzamelen van PMD een verhoging 
van de inzamelingskosten betekent van € 138.000,-,   

Overwegende dat,

a. Een verhoging van het scheidingspercentage tot 75%, als vastgelegd in o.a. het 
coalitieakkoord, slechts haalbaar lijkt te zijn bij een verhoging van het 
serviceniveau bij grondstoffen;

b. Aanpassing van de ophaalfrequentie van grondstoffen wenselijk is indien het 
scheidingspercentage van 75% in 2018 niet haalbaar blijkt te zijn;

c. Renkum in vergelijking met benchmarkgemeenten met vergelijkbare percentages 
gestapelde woningbouw weliswaar slechts een iets hogere afvalstoffenheffing 
kent, maar in vergelijking met de Gelderse gemeenten nog steeds tot de duurste 
in de provincie behoort;

d. Er naast verstrekkingskosten ook administratiekosten zijn voor het verstrekken 
van een extra bak;

e. Het van belang is dat de inwoners van Renkum een gewenningsperiode krijgen 
gelet op het fundamenteel wijzigen van het afvalbeleid,  

 



                                    

Besluit:

1. Om beslispunt 2: “Een keuze maken voor scenario 1 van het Afvalbeleidsplan 
Gemeente Renkum 2016-2020” als volgt te wijzigen: “Een keuze maken voor 
scenario 1 van het Afvalbeleidsplan Gemeente Renkum 2016-2020 uitgezonderd 
de verhoging van de inzamelfrequentie voor PMD”;

2. Dat de burgers de gelegenheid wordt geboden om tegen kostprijs een extra GFT-
bak te ontvangen (€ 25,-)en dat bij latere aanvragen ook de bijbehorende 
verstrekkings- en administratiekosten (€ 20,-) in rekening zullen worden gebracht;  

3. Zo spoedig mogelijk, na vaststelling van de te wijzigen afvalstoffenverordening, 
over te gaan tot verstrekking en realisering van de inzamelhulpmiddelen;

4. De resterende periode van het lopende jaar geen wijziging aan te brengen in de 
inzamelfrequentie en tarifering; 

5. Voor 01 januari 2018 het huidige voorstel te evalueren en de raad hieromtrent te 
informeren,

Draagt het College op de inzamelfrequentie van PMD vanaf de start te monitoren en de 
bevindingen met regelmaat aan de Raad te rapporteren, zodat een eventuele 
tussentijdse aanpassing van de inzamelfrequentie mogelijk is

En gaat over tot de orde van de dag,

GL fractie VVD fractie D66 fractie GB fractie

 


