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Aan de raad
Inleiding
Op 13 juni 2012 heeft de gemeente Gemert-Bakel samen met de SRE-gemeenten het manifest
voor een afvalloze samenleving ondertekend. Het manifest gaat uit van 5% restafval in 2020. Deze
ambitie is een kans voor innovatie en duurzaamheid. Een geslaagde materialentransitie biedt
economische, ecologische en sociale kansen. Om deze ambitie waar te kunnen maken, is de visie
‘Van Afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid’ ontwikkeld.
Beslispunten
1. Vaststellen Visie “Van Afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid”;
2. College opdracht geven om uitvoeringsprogramma en afvalbeleidsplan op te stellen.

Dit onderwerp komt aan de orde in:
Raadscommissie Ruimte en Openbaar Beheer d.d. 19 juni 2014
Dit onderwerp is aan de orde geweest in:
-

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
-

Beoogd effect
De gemeente Gemert-Bakel heeft nog maar 5% restafval in 2020. Door het hergebruik van
de afval grondstoffen zoveel mogelijk regionaal uit te laten voeren, wordt de lokale
economie en werkgelegenheid gestimuleerd. Omdat er voor veel afval grondstoffen nog
geen verwerkingsmethode is, geeft deze manier van werken niet alleen aan duurzaamheid
een impuls, maar ook aan innovatie.

Duurzaamheid
Voor de ontwikkeling van deze visie is de Telos-scan uitgevoerd. Hieronder staat
weergegeven hoe deze visie scoort op de drie verschillende P’s. De visie heeft een positief
effect op alle P’s. Dit komt doordat de inwoners op een positieve manier kunnen bijdragen
aan het bereiken van de doelen en hier zelf baat bij hebben (people), afvalstoffen
grondstoffen worden waardoor minder grondstoffen gederfd hoeven te worden (planet) en
de (afval)grondstoffen zo veel mogelijk regionaal verwerkt worden wat goed is voor
werkgelegenheid en de economie (profit).

Argumenten
1 Deze visie vertaalt het manifest naar de gemeentelijke situatie
Op 13 juni 1012 heeft de gemeente het manifest voor een afvalloze samenleving
ondertekend. Met het ondertekenen van het manifest heeft de gemeente zich ook
verbonden aan de ambitie die in het manifest staat, namelijk 5% restafval in 2020. In de
visie die nu voorligt is deze ambitie vertaald naar de gemeentelijke situatie. Hierdoor vormt
de visie een kader waarbinnen gewerkt kan worden.
2 Deze visie vormt de basis voor het aangaan van contracten
Deze visie kan gebruikt worden als kader voor het aangaan van contracten. Deze zijn
nodig voor onder andere het aangaan van een nieuw contract voor GFT en kunststof. Het
huidige contract voor GFT loopt op 1 februari 2017 af en voor kunststof op 1 januari 2015.
3 Deze visie vormt de basis voor het nieuw op te stellen afvalbeleidsplan (wettelijke
verplichting)
De gemeente is wettelijk verplicht om een actueel afvalbeleidsplan vast te stellen. In het
afvalbeleidsplan wordt weergegeven welke soorten afval ingezameld worden en op welke
manier, frequentie dit gebeurt. Het huidige afvalbeleidsplan is reeds achterhaald (de
inzameling van plastics staat er nog niet in). Met behulp van de visie kan een
afvalbeleidsplan ontwikkeld worden die toekomst gericht is (dus ook al ruimte biedt voor
het inzamelen van afvalstromen die nu nog niet apart ingezameld kunnen worden).
4 Deze visie vormt de basis voor de uitvoering
Op basis van deze visie kan in de praktijk invulling gegeven worden aan een nieuwe
manier van afvalinzameling, in samenwerking met onze inwoners.
5 De gemeente kan regie gaan voeren op afvalinzameling
Met behulp van de kaders die gesteld worden in de visie, kan de gemeente
werkzaamheden weg zetten bij Blink en regie gaan voeren op de inzameling van het

huishoudelijke afval.
Kanttekeningen
1 De ambitie 5% restafval is erg ambitieus
Het is goed mogelijk dat de ambitie zoals gesteld in het manifest niet gehaald gaat worden
voor de gehele gemeente. Er zijn op dit moment namelijk voor verschillende afvalstromen
nog geen inzamelaars of verwerkers. Zeker in de regio moet hier nog in geïnvesteerd
worden.
2 Inwoners onderschrijven het doel niet
Om de ambitie waar te kunnen maken, hebben we de inzet van onze inwoners hard nodig.
Indien zij het nu van de verregaande afvalscheiding niet inzien, zal de ambitie van 5% niet
gehaald worden.
3 Uitvoeringsprogramma en afvalbeleidsplan moeten nog ontwikkeld worden
Binnen de gemeente moet ambtelijke capaciteit vrij gemaakt worden voor het ontwikkelen
van het uitvoeringsprogramma en het afvalbeleidsplan.
Vervallen “oude” regelgeving
Uitvoering
De visie vormt alleen nog maar een afwegingskader. Dit moet nog verder uitgewerkt
worden. De nadere invulling wordt samen met de inwoners van de gemeente uitgewerkt.
Het vervolg kan in een twee onderdelen opgesplitst worden.
1. Uitvoeringsprogramma
2. afvalbeleidsplan
Bijlagen
1 Van afvalbeleid naar grondstoffenbeleid
Ter inzage gelegde stukken
1. Visie op afvalbeleid: Van Afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid
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