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Beste heer Roos,
Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke vragen
gesteld over afval opbrengsten.
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald.
Vraag 1
Welke stappen onderneemt het college bij de GR om de eventuele opbrengsten van afval te
maximeren buiten het gescheiden inzamelen, en welke inspanningen heeft de GR hiertoe verricht?
Antwoord 1
De GR van de AVU ontzorgt krachtens de statuten van de GR de gemeenten m.b.t. de contracten
die over het verwerken van afval-/grondstoffen gaan. Ons college is vertegenwoordigd in het
Algemeen Bestuur van de AVU en draagt hieraan bij. Daartoe behoort ook de maximalisatie van
opbrengsten van de door de gemeenten gescheiden ingezamelde grondstoffen. De AVU houdt
periodiek aanbestedingen en is behulpzaam bij het sluiten van de contracten die de gemeenten (in
de provincie Utrecht) met de verwerkers aangaan.
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Antwoord 2
Voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen naar de bijlagen van de diverse jaarrekeningen
van de AVU. Deze stukken zijn u toegezonden via de griffie en deze stukken zijn op verzoek ook in
te zien. In de laatste AVU-jaarrekening / jaarstukken (2020) staan in de bijlagen 1.3, 1.4, en 1.5 de
opbrengsten van respectievelijk glas, oud papier & karton en PMD van Stichtse Vecht en de overige
gemeenten in de provincie Utrecht.
Op dit moment beschikken wij niet over de gevraagde benchmark gegevens van gemeenten in
Nederland maar de gegevens van alle gemeenten in de provincie Utrecht zijn transparant
raadpleegbaar in de AVU-jaarstukken.
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Vraag 2
Is over de opbrengst per soort afval een meerjarig inzicht te geven, indien mogelijk gerelateerd aan
een benchmark?
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afval opbrengst
tijdens een recente informatieve cie werden
wij geïnformeerd over de stijgende kosten van
de afval inzameling. Niet aan de orde kwam
de effecten van de evt opbrengsten van het
ingezamelde afval.
welke stappen onderneemt het college bij de
GR om de evt opbrengsten van afval te
maximeren buiten het gescheiden inzamelen,
en welke inspanningen heeft de GR hiertoe
verricht?
is over de opbrengst per soort afval een
meerjarig inzicht te geven, indien mogelijk
gerelateerd aan een benchmark?
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