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Beste Raadsleden,

Tijdens de Begrotingsraad van 6 november 2019 heeft uw raad ingestemd met een aantal 

aanpassingen in de manier waarop (vanaf het jaar 2020) huishoudelijk afval in de gemeente 

Renkum wordt ingezameld. Een voorbeeld hiervan is de verlaging van de inzamelfrequentie van 

gft+e van 42 naar 26 keer per jaar. Daarnaast heeft u een motie aangenomen waarin is verwoord 

om geen investeringen met onomkeerbare gevolgen te doen voordat een nieuw afvalbeleidsplan is 

vastgesteld. U heeft aangegeven dat het nieuwe afvalbeleidsplan vóór de begrotingsbehandeling 

2021 voorgelegd dient te worden aan uw raad. Met deze brief informeren wij u over de voortgang. 

Betrekken inwoners

Het afvalbeleid gaat iedere inwoner in de gemeente Renkum aan. Om deze reden is het 

inwonerspanel ingeschakeld om hen te bevragen naar de gewenste richting van het nieuwe 

afvalbeleidsplan. Inwoners die geen lid zijn van het inwonerspanel zijn via Rijn en Veluwe en via 

social media opgeroepen om éénmalig deel te nemen aan het onderzoek. In de enquête zijn niet 

alleen vragen gesteld over het toekomstige afvalbeleid maar is bewust ook gevraagd naar de 

tevredenheid van de huidige manier van afvalinzameling. Zo ontstaat een goed beeld hoe de 

inwoners de dit jaar gevoerde wijzigingen ervaren. Er is voor gekozen om de enquête in het 

voorjaar van 2020 uit te zetten (tussen 30 april en 25 mei) zodat de inwoners al enige ervaring 

hebben opgedaan met de dit jaar doorgevoerde wijzigingen. Met 831 volledig ingevulde 

vragenlijsten is een respons van 64% behaald. Door het grote aantal deelnemers kan 

geconcludeerd worden dat de resultaten voor 95% representatief zijn voor de gehele gemeente. 

Hierbij geldt een foutmarge van 3,35%. 

Zowel de rapportage als de factsheet zijn als bijlage aan deze brief toegevoegd. 
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Gemeente Renkum

Afvalbeleid 2021

De rapportage van het onderzoek onder het inwonerspanel vormt de basis voor het afvalbeleid van 

de komende jaren. In het nieuwe afvalbeleid worden de beleidsuitgangspunten en doelstellingen 

voor de komende periode verwoord. Daarbij streven wij er naar om in het jaar 2023 uit te komen op 

100 kg restafval per inwoner per jaar. Voor het jaar 2025 wordt de doelstelling verder aangescherpt 

naar 80 kg restafval per inwoner. Met een samenhangend pakket aan maatregelen, gericht op het 

verminderen van de totale hoeveelheid (rest)afval, kan dit getypeerd worden als een ambitieuze 

maar realistische doelstelling. 

Als bijlage aan het beleidsplan wordt een Uitvoeringsprogramma 2021-2025 met kostenraming 

toegevoegd. Of de maatregelen ook daadwerkelijke doorgang vinden is afhankelijk van het 

vaststellen van de jaarlijkse begroting. Dit betekent dat met het vaststellen van het 

afvalbeleidsplan jaarlijks een afweging gemaakt kan worden of de geplande maatregelen ook 

daadwerkelijk worden uitgevoerd. Voortschrijdend inzicht kan immers leiden tot andere keuzes. Het 

is de bedoeling dat het nieuwe afvalbeleidsplan aankomende september in de raad wordt 

besproken.  

Tot slot

Inmiddels hebben wij kennis genomen van een petitie vanuit de inwoners om in de drie 

zomermaanden gft+e wekelijks in te zamelen. Deze petitie die op social media wordt gedeeld is 

inmiddels door ruim 900 inwoners ondertekend. Uiteraard is het mogelijk om vanaf het jaar 2021 

hier invulling aan te geven. Wel dient hierbij rekening te worden gehouden met extra kosten ter 

grootte van ongeveer € 35.000,- per jaar. Met een verder gelijkblijvend serviceniveau, hebben deze 

kosten uiteraard invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing 2021.  

Met vriendelijke groet,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM

de secretaris, de burgemeester,

M.G.M. (Maurits) van de Geijn A.M.J. (Agnes) Schaap
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