
Amendement  inzake het Afvalbeleidsplan Gemeente Renkum 2016-2020.

De Raad van Renkum bijeen op 27 januari 2016, behandelend het voorstel 
“Afvalbeleidsplan”,

Constaterend dat:

 De raad wordt voorgesteld een Afvalbeleidsplan gemeente Renkum 2016-

2020 vast te stellen, daarbij een keuze te maken voor scenario 1, een 
investeringskrediet van € 1.150.000,-- beschikbaar te stellen, alsmede een 
bedrag een bedrag van € 150.000,-- voor éénmalige projectkosten;

 Het college een enquête heeft gehouden waarvan de respons minimaal te 
noemen is gezien het aantal huishoudens in de gemeente;

 De burger wanneer de conceptverordening ter inzage ligt alsnog een 

zienswijze kan indienen.

Overwegende dat:

 De wijze van inzameling de individuele burger rechtstreeks raakt;
 Het derhalve van groot belang is vooraf te weten wat die burger vindt van een 

wijziging van het huidige systeem;
 Het raadplegen van burgers dan ook expliciet in de Wet milieubeheer is 

vastgelegd waar art 10.26 lid 2 bepaalt dat de gemeenteraad bij de 
voorbereiding van een zodanig besluit de ingezetenen en belanghebbenden 
betrekt;

 Dit een uitgelezen kans biedt via een enquête de burger zich te laten 
uitspreken, waardoor draagvlak voor een besluitvorming in een later stadium 
van de raad ontstaat;

 De door het college gehouden enquête aan de ene kant tot wel een zeer 
minimale respons heeft geleid en anderzijds het resultaat daarvan nogal 
beïnvloed is door de vraagstelling;

 Vanuit democratisch gezichtspunt weinig verwacht mag worden dat burgers 
met een zienswijze reageren wanneer een conceptverordening ter inzage ligt, 
zoals de ervaring leert;

 Het bedrag van 1,3 miljoen alle aanleiding geeft om nog eens heel zorgvuldig 
na te gaan of de burger echt wel zo veel behoefte heeft aan een nieuw 
systeem.

 Er voldoende tijd bestaat voor het houden van een enquête alsmede het 
resultaat van de raadpleging te verwerken in een raadsvoorstel annex 
conceptverordening vóór eind 2016.



Besluit:

Het Geadviseerd Besluit als volgt te wijzigen:

1. Het college geeft opdracht tot het doen houden van een enquête waarin de 
burger gevraagd wordt om zonder verdere omhaal een voorkeur uit te spreken 
voor a. het behoud van het huidige systeem dan wel b. het invoeren van het 
door het college voorgestane nieuwe systeem.

2. Het college wordt opgedragen vóór 1 oktober 2016 de raad te informeren over 
het resultaat van de enquête en in het laatste kwartaal 2016 te komen met 
een concept-Afvalbeleidsplan 2016-2020 en conceptverordening.

3. Het gestelde in de punten 1 tot en met 4 van het voorliggende voorstel te doen 
vervallen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie RZS

M. Pols-Houpt


