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Raadsinformatiebrief analyserapport en aandachtspunten nieuw afval-en
grondstoffenplan.

Geachte Raadsleden,
Dit voorjaar is begonnen met de ontwikkeling van een nieuw gezamenlijk afval- en grondstoffenplan
voor de gemeenten Gorinchem, Molenlanden, Hardinxveld-Giessendam en Vijfheerenlanden. Het
nieuwe afval- en grondstoffenbeleid heeft als doel de ambities van de gemeenten op het gebied van
circulaire economie vast te stellen, evenals de maatregelen om deze ambities te bereiken.
Analyse is afgerond
In het projectvoorstel ‘Samen circulair grondstoffenbeleid ontwikkelen’ zijn een drietal fasen
vastgesteld om via een open planproces tot een gedragen beleidsplan te komen. De eerste fase, de
analyse van de huidige situatie, is afgerond. Ondanks dat het niet eenvoudig was om tijdens de
corona-crisis een analyse te houden naar de huidige stand van zaken is dat toch gelukt.
Voor de analyse zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd, inspiratiesessies voor raadsleden
georganiseerd en bijeenkomsten voor medewerkers en belanghebbenden gehouden. De resultaten
daarvan zijn vastgelegd in een analyserapport die we met veel genoegen aan u voorleggen.
Opiniërende discussie aan de hand van 10 aandachtspunten
Alvorens we verder gaan met het beleidsproces (fase 2, formuleren strategie en fase 3, het uitwerken
van de maatregelen) willen we de resultaten van de uitgevoerde analyse opiniërend met u bespreken.
Uw reacties gebruiken wij bij het opstellen van aan de toekomstige beleidsstrategie en de uitwerking
daarvan in het nieuwe afval- en grondstoffenplan.
Op basis van het analyserapport hebben we 10 aandachtspunten geformuleerd. Deze
aandachtspunten geven aan waar verbeteringen noodzakelijk/wenselijk zijn en waar wij dus rekening
mee gaan gehouden bij het nieuw te formuleren beleid. Deze aandachtspunten zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zonder aanvullend beleid haalt Waardlanden de landelijke doelstellingen niet
Veel grondstoffen in het restafval
Veel restafval (vervuiling) in de grondstoffen (met name pmd)
Hoge kosten als gevolg van afvaltoerisme vanuit buurgemeenten
Hoge kosten als gevolg van oneigenlijk bedrijfsaanbod
Weinig aandacht voor afvalpreventie
Veel kringloopgoederen belanden onterecht in de restafvalbak
Voorzieningenniveau afvalbrengstations niet optimaal (Vianen, Leerdam)
Dienstverlening Nieuw-Lekkerland voor brengen grof huisraad niet optimaal
Inwoners ergeren zich aan bijplaatsingen bij verzamelcontainers

Vragen
Op basis van de uitgevoerde analyse en geformuleerde aandachtspunten hebben we de volgende
vragen aan u:
o Kunt u zich vinden in de geformuleerde aandachtspunten?
o Welke ambities heeft u met betrekking tot milieu (afvalscheiding, hoeveelheid restafval) en de
service (dienstverlening inwoners) en kosten?
o Van welke maatregelen verwacht u een positief effect ten aanzien van uw ambities?

Vervolgproces
Met de opbrengst van de opiniërende discussie gaan we fase 2 van het beleidsproces in. We stellen
een strategieplan op met heldere ambities en kaders voor het toekomstige afval- en
grondstoffenbeleid. Voorts rekenen we een aantal keuzescenario’s door waarmee de ambities en
kaders kunnen worden ingevuld. Het resultaat daarvan leggen wij begin 2021 aan u voor. Het nieuwe
afval- en grondstoffenplan (met concrete maatrelen, begroting en tijdspad) kunnen wij dan
waarschijnlijk in april 2021 aan u aanbieden.

In het projectvoorstel ‘Samen circulair grondstoffenbeleid ontwikkelen’ werd nog uitgegaan van één
tussentijdse behandeling in de Raden in plaats van twee. Wij vinden echter dat bestuurlijk en
maatschappelijk draagvlak onmisbaar is voor zo’n belangrijke beleidskeuze. De consequentie daarvan
is dat we iets uitlopen in de planning voor de oplevering van het nieuwe afval- en grondstoffenplan.
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