)
GEMEEN"|-E

I-RE

Aan de gemeenteraad van Waalre
Postbus 10.000
5580 GA Waalre

Uw brief van

Uw kenmerk

Afdeling/Ambtenaar
RO

Onderwerp

Ons kenmerk

Stand van zaken vervolgtraject
toekomstige afvalinzameling

191835

/ A. Burggraaff

Datum

VERZONOEN 30JUN|Z0Zt

Geachte raadsleden,

Via deze brief informeren wij u over de stand van zaken van het'vervolgtraject
toekomstige afvalinzameling'.

Van Afval naar Grondstof
In de afgelopen jaren is in lijn met nationaal beleid het traject Van Afval Naar
Grondstof (VANG) binnen Waalre ingezet. De Beleidsnotitie Duurzame
afvalinzameling is hier de basis voor geweest. Via het raadsbesluit van 15 oktober
2013 is dit beleid vastgesteld met een doelstelling dat B0o/o van het huishoudelijk
afval gescheiden ingezameld wordt. Dit komt overeen met minder dan 100
kilogram restafval per inwoner per jaar. Met het raadsbesluit is ook de uitvoering
volgens een gefaseerde aanpak vastgesteld.
De eerste fase betrof de optimalisatiefase. Vanaf medio 2074 is de afvalinzameling
aangepast. De service voor de inzameling van bruikbare materialen is voor onze
inwoners toen uitgebreid. Door de ruimere scheidingsmogelijkheden, werd de grijze
container nog maar eens in de vier weken opgehaald (in plaats van tweewekelijks).
Dit is nu de huidige situatie, De tweede fase betrof de innovatiefase. In deze fase is
een pilot hoog frequent inzamelen uitgevoerd.

In 2019 is een technisch onderzoek uitgevoerd naar verschillende varianten voor
verdere verduurzaming van de afvalinzameling (service, kosten, milieu) gebaseerd
op bronscheiding (het scheiden van afval in huis) en waarmee de doelstelling van
100 kilogram restafval per inwoner per jaar wordt gehaald.
Op 4 februari 2020 is uw raad geïnformeerd over de resultaten van dit onderzoek
en heeft u ingestemd met het vervolgtraject. Dit vervolg betrof een brede
inwonersraadpleging over de afvalinzameling in Waalre waarna uw raad een
definitief besluit neemt over een nieuw inzamelsysteem.
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Stand van zaken
Hieronder vindt u een overzicht van de werkzaamheden van de afgelopen maanden
en de planning voor dit jaar.
Inwonersconsu ltatie
De afgelopen maanden stonden in het teken van de brede inwonersconsultatie' Als
gevolg van Covid-19 konden de geplande fysieke activiteiten niet doorgaan. In
plaats daarvan zijn online bijeenkomsten georganiseerd,
De volgende activiteiten hebben plaatsgevonden:
Op 11 januari 2O2L zijn 41 geïnteresseerde inwoners tijdens een online
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informatieavond geïnformeerd over de ambitie van de gemeente om te komen
tot meer afvalscheiding en minder restafval en hoe wij hier invulling aan denken
te kunnen geven. Alle inwoners van Waalre konden hier aan deelnemen.
In de periode tussen 22 januari en 14 februari 2O2L ziin deelnemers van het
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inwonerspanel gevraagd hoe zij denken over de afvalinzameling. 70olo van de
deelnemers (489 inwoners) heeit cie enquêie ingevuici.
Op B maart 2027 zijn in een werksessie met een aselect geselecteerde groep
inwoners de resultaten Van de enquête gepresenteerd en is met de L2
deelnemers verder ingegaan op de resultaten van de enquête onder het
inwonerspanel. Er zijn in totaal 200 inwoners uitgenodigd.
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Voorbereid ing raadsvoorstel
De komende periode werken we de resultaten van de inwonersconsultatie verder
uit in relatie tot de uitkomsten van het technisch onderzoek. Dit betreft onder
andere het actualiseren van de kosten en baten van het nieuwe
afualinzamelsysteem, het passend maken van het systeem voor de situatie in
Waalre en het nader onderzoeken van de implementatie hiervan (onder andere de
aanbestedingsprocedure en de communicatie naar inwoners). Het doel is om u een
compleet en weloverwogen raadsvoorstel voor te leggen voor de definitieve
besluitvorming over de nieuwe manier van afvalinzameling.
Planning

Het raadsvoorstel staat gepland in de oordeelsvormende raadsvergadering van
dinsdag 16 november. De definitieve besluitvorming is gepland in de
raadsvergadering van 30 november 2O2L. Op basis van uw raadsbesluit zal het
college de implementatie van de nieuwe afvalinzameling uitvoeren. De
aanbesteding moet voor de zomer van 2022 in de markt gezet worden om de
nieuwe manier van afvalinzameling per 1-1-2023 van start te kunnen laten gaan
Hoogachtend,
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