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Aanleiding
Vanaf 1 januari 2019 is het Afval/Grondstoffenbeleid van gemeente Meierijstad geharmoniseerd.
Daarmee is voldaan aan de Wet algemene regels herindeling en hebben we tevens een eerste
stap gezet naar het behalen van de VANG doelstelling (Van Afval Naar Grondstof). Middels deze
evaluatie, die als bijlage bij deze raadsinformatiebrief is toegevoegd, worden de resultaten van
2019 aan de Raad gepresenteerd.
Tijdens de Beeldvormende avond van 8 oktober aanstaande informeren wij u nader over de
tussenresultaten en richten we ons op de visie richting 2025 en 2030 binnen het
Grondstoffenbeleid.
Kernboodschap

In de evaluatie Wijziging afvalinzameling 2019, die als bijlage bij deze raadsinformatiebrief is
toegevoegd, komen de resultaten van onderstaande onderwerpen uitgebreid aan bod;
Stip op de horizon; Circulaire economie
In de ogen van de gemeente is een circulaire economie een maatschappij met gesloten
productkringlopen waar zo gelijkwaardig mogelijke kansen worden geschapen voor iedereen in
een zo gezond, schoon en lokaal mogelijke omgeving.
Met dit vertrekpunt heeft de gemeente als eerste stap naar de circulaire economie vanuit het
sociaal en openbaar domein (grondstoffen) het initiatief genomen voor het vormen van een
platform met kringloopbedrijven, welzijnsorganisaties en de sociaal werkbedrijven IBN en
WSD-groep. Verder is een proef uitgevoerd met het sociaal inzamelen, sorteren en verkopen
van textiel via IBN en WSD-groep. Het tussenresultaat is meer beschut werk en een hoger
ingezamelde kwantiteit (+30%) met hoogwaardige afzet van textiel uit Meierijstad.

Harmonisering uitgevoerd
Op 1 januari 2019 zijn alle verschillen in inzamelsystemen van de gemeente Meierijstad
geharmoniseerd en is gelijktijdig een wijziging van de inzamelservice aan huis doorgevoerd. De
wijziging betreft vooral een verlaging van de inzamelservice aan huis voor restafval (van 26
naar 13 maal ledigen) en verhoging van de inzamelservice aan huis voor GFT (van 26 maal
betaald aanbieden naar 52 maal kosteloos aanbieden). De harmonisering van milieustraten
heeft ook geleid tot een nieuw tariefstelsel, waarbij de weegbruggen in Sint-Oedenrode en
Veghel buiten gebruik moesten worden gesteld.
VANG-doelstellingen op koers
De doelstelling voor 2020 en het behaald resultaat in 2017, 2018 en 2019 zijn als volgt.
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71%

realisatie
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De verdere voornaamste aandachtspunten zijn:

In vergelijking met gemeenten met het minste restafval schuift Meierijstad van de 99 ste
naar de 32ste positie van de 355 Nederlandse gemeenten.

Met gemiddeld 5,6 aangeboden minicontainers met restafval per huishouden is 35%
minder aangeboden in 2019 ten opzichte van 2017.

Alle grondstoffen zijn met 33 kg/inw/jr toegenomen in 2019 ten koste van restafval.

De bovengrondse verzamelcontainers voor restafval veroorzaken gemiddeld 219 kg/inw/jr
restafval voor 900 huishoudens.

Het totale aanbod op milieustraten is met 75 kg/inw/jr afgenomen in 2019.

De kwaliteit van de grondstoffen acceptabel tot zeer goed is, maar GFT in de hoogbouw
vergt een kwaliteitsslag.

De totale hoeveelheid huishoudelijk afval is met 43 kg afgenomen tot 427 kg/inw/jr in
2019.

Communicatie
We zullen blijven communiceren richting de burger. Daarbij zal het accent liggen op het
gezamenlijk belang van het goed scheiden van afval. Dat is in het belang van het halen van de
afvaldoelstelling (VANG) die Meierijstad heeft. We laten de inwoners zien dat beter scheiden
loont; voor het milieu, maar ook in diens portemonnee.
Participatie
We staan vanzelfsprekend open voor de reacties/opmerkingen en eventuele verbeterpunten die
ons vanuit onze inwoner via verschillende kanalen bereiken. Deze signalen nemen we mee in het
vervolgtraject van de communicatie met onze inwoner.
Duurzaamheid
De ambitie van gemeente Meierijstad is gebaseerd op het VANG principe (Van Afval naar
Grondstof). Gemeente Meierijstad streeft naar het minimaal behalen van de VANG doelstellingen;
een scheidingspercentage van 75% = 100kg restafval per inwoner per jaar in 2020 en in 2025 een
doelstelling van 30kg restafval per inwoner per jaar.
We willen in Meierijstad de transitie maken naar een circulaire economie. Met de aangepaste
afvalinzameling zetten we een belangrijke stap richting afvalvermindering.
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Financiën
Samenvattend kan worden gesteld dat het gekozen inzamelsysteem vereenvoudiging van de
gemeentelijke fiscale uitvoering geeft.
Daarnaast heeft de financiële prikkel in de tarieven van de afvalstoffenheffing ervoor gezorgd
dat het scheidingsgedrag door de burger is gestegen en daarmee een hoger
scheidingspercentage is behaald.

Planning
Tijdens de Beeldvormende avond van 8 oktober aanstaande informeren wij u nader over de
tussenresultaten en richten we ons op de visie richting 2025 en 2030 binnen het
Grondstoffenbeleid.
Bijlage(n)
1.
Rapport; Evaluatie wijziging afvalinzameling 2019.
Ter inzage documenten
Niet van toepassing.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad
De secretaris,
De burgemeester,

drs. M.G.C. Wilms-Wils RA

Zaaknummer 1948329651

ir. C.H.C. van Rooij

Pagina 3 van 3

datum 7 juli 2020

