
 

Amendement afvalinzameling

De raad in vergadering bijeen op woensdag 27 januari 2016 behandelend het 
voorstel afvalinzameling Renkum

Constaterende dat:

 in het door het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), de VNG en 
de Nederlandse Vereniging van gemeentelijke Reinigingsdiensten (NVRD 
opgestelde  ‘Publiek Kader voor het afvalbeheer en het 
Uitvoeringsprogramma Huishoudelijk Afval  is afgesproken in 2020 de 
hoeveelheid restafval per inwoner per jaar terug te brengen naar 100 kilo 
en 75% van het huishoudelijk afval te scheiden;

 In het door de raad vastgestelde coalitieakkoord is afgesproken dat dit 
scheidingspercentage al in 2018 moet worden bereikt;

 Het college  daarom aan de raad voorstelt een aantal wijzigingen in de 
wijze van afvalinzameling door te voeren nader uitgewerkt in het concept 
afvalbeleidsplan gemeente Renkum 2016-2020;

 Ervaringen met pilots in verschillende gemeenten aangeven  dat het 
optimaliseren van de service  per afvalstroom in combinatie met de juiste 
financiële prikkel en communicatie zorgt voor hogere scheidingsresultaten;

 uit onderzoek is gebleken dat het laten brengen van grof huishoudelijk 
afval naar (goed ingerichte) milieustraten, beter is voor de sortering van 
het grof afval dan huis aan huis ophalen;

 Goed afvalbeleid bestaat bij de evenredige inzet van voorzieningen, 
voorlichting en verbaliseren.

Overwegende dat :

 Veranderingen in de wijze van afvalinzameling eerst dan geëffectueerd 
kunnen worden na vaststelling door de raad van de gewijzigde 
afvalstoffenverordening;

 Ingezetenen en belanghebbenden zienswijze kunnen indienen op de 
gewijzigde afvalstoffenverordening;

 Deze zienswijzen kunnen leiden tot een aanpassing van de gewijzigde 
afvalstoffenverordening;

 Tijdens de bespreking  in de commissie van het concept afvalbeleidsplan 
diverse opmerkingen, vragen en suggesties naar voren zijn gekomen over 
de  door het college gekozen uitgangspunten , de wijze waarop 
ingezetenen en belanghebbende bij de vaststelling van het beleidsplan 
zijn/worden betrokken  en over de voorgestelde wijzigingen (frequentie en 
tarifering) in de wijze van afvalinzameling;

 Een geleidelijke  invoering van wijzigingen in de wijze van afval inzamelen 
met name wat betreft inzamelfrequentie en tarifering   daarom wenselijk 
is;





Besluit

1 scenario 1 van het geadviseerd besluit als volgt te wijzigen:

 eerste bullet aanvullen met : ‘Burgers kunnen  desgewenst tegen kostprijs 
een twee de GFT-bak en/of een compostvat aanschaffen.’

 derde bullet: ‘1 keer per week’ vervangen door ‘tweewekelijks’

 zevende bullet: schrappen en vervangen door: ‘De gemeente kan op 
afspraak 
grof restafval tegen betaling ophalen.  De huidige mogelijkheden om zelf 
grof restafval  naar het afvalbrengstation te brengen blijven vooralsnog 
bestaan.’ 

 toevoegen na de achtste bullet:  ‘N.B. Zo spoedig mogelijk, na vaststelling 
van de te wijzigen afvalstoffenverordening zullen de duobakken worden 
vervangen door minicontainers .Vanaf dat moment tot en met 31 
december 2016 kunnen de  beide soorten minicontainers wekelijks voor 
lediging  worden aangeboden. De burger betaalt gedurende die periode 
een vast bedrag aan afvalstoffenheffing. 
Vanaf 1 januari 2017 gelden de ophaalfrequenties en de tarifering zoals 
deze in de gewijzigde afvalstoffenverordening zijn geregeld. Een 
uitzondering wordt gemaakt  voor de frequentie van het ophalen van 
restafval. De frequentie daarvan is vooralsnog tweewekelijks. Gedurende 
een periode van 12 maanden, gerekend vanaf het moment dat de 
duobakken zijn vervangen, worden kwantitatieve en kwalitatieve gegevens 
verzameld m.b.t. de afvalinzameling. Op basis van die gegevens besluit de 
raad ( waarschijnlijk in het najaar van 2017) of er wijzigingen in de 
systematiek van afval inzamelen zullen worden doorgevoerd.’

2 Voor het inzamelen van luiers, incontinentie- en medisch afval wordt  een 
passende oplossing afgesproken zonder dat deze leidt tot extra kosten 
voor de burger die het betreft.

en gaat over tot de orde van de dag.
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