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De Afvalvisie Stichtse Vecht ''Van afvalstof naar grondsto|en 2016 - 2022'' vaststellen met
inachtneming van de 34 richtinggevende uitgangspunten zoals verwoord in de Afvalvisie Stichtse
Vecht.
Samenva|ing
In 2014 is de rijksdoelstelling van bronscheiding van alle huishoudelijke a&alstosen verhoogd van
65% in 2015 naar 75% in 2020. Gemeenten moeten zich inspannen om deze 75% bronscheiding te
realiseren in de periode 2015-2020. Het huidige scheidingspercentage in Stichtse Vecht is 50%.
Daarom is een overall visiedocument noodzakelijk waarin de gemeente aangeeft hoe en wanneer de
gemeente invulling denkt te geven aan een duucamere a&alinzameling met 75% bronscheiding.
Voor het schrijven van de Afvalvisie is gebruik gemaakt van een padicipatief proces met
wijkcommissies, inwoners (enquête), belanghebbenden en experts op a|algebied. De conclusies
van het rappod van de rekenkamercommissie zijn in de Afvalvisie verwerkt. Uit richtinggevende
uitspraken van de gemeenteraad is gebleken dat er op hoofdlijnen consensus bestaat over de
realisatie van 75% bronscheiding. Dit alles past bij het actuele duurzaamheidbeleid van de raad zoals
vastgelegd in de nota 'Stichtse Vecht Energiek 2014-2020. Bij duurzaam afval inzamelen past de
systematiek van het omgekeerd inzamelen' het beste. lnwoners, belanghebbenden en experts geven
de voorkeur aan deze inzamelmethode met maatwerk per wijk. In het visiedocument is de
denkrichting per a&alstroom aangegeven in samenhang met enkele afzonderlijke a|aldossiers.
Door te kiezen voor maatwerk en een gefaseerde invoering verwachten wij voldoende draagvlak. Wij
achten 75% bronscheiding haalbaar voor 2022 en zetten hierbij in op seœiceverhoging aan de
inwoners voor de herbruikbare grondsto|en ten koste van het weinige restafval dat dan overblijq. In
het nog op te stellen grondsto|enplan wordt de visie uitgewerkt en worden doelen (smart)
geformuleerd en gebudgeoeerd. Dit biedt de mogelijkheid aan de gemeenteraad om in een Iatere
fase te besluiten tot aanpassingen in geval van ongewenste effecten. Het uitgangspunt van de
Afvalvisie is dat uitvoering ervan niet zal Ieiden tot structurele kostenverhogingen. De kostenstructuur
zal hierbij wel aanzienlijk veranderen. De kapitaalslasten zullen toenemen en de ve|erkingskosten
zulfen dalen.
Bijlage
Afvalvisie Stichtse Vecht ''Van afval naar grondsto|en 2016 - 2022''
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Toelichting
In het Landelijk A|albeheerplan 2 (Iooptijd 2009 - 2021) afgekort LAP 2 staan de doelstellingen
verwoord die het Rijk heeft vastgesteld op het gebied van het beperken van het ontstaan van
a&alsto|en en het beperken van de milieudruk in de productketens. Het LAP 2 werkt rechtstreeks
door naar gemeenten. De rijksdoelstelling op het gebied van a|alscheiding bedraagt 75 procent
bronscheiding van alle huishoudelijke a|alsto|en in 2020. Deze ambitie zal verder worden
geformaliseerd in het nog vast te stellen LAP 3. Gemeenten moeten zich inspannen om deze 75
procent a|alscheiding te realiseren in de periode 2015 - 2020. Aangezien het scheidingspercentage
in Stichtse Vecht al sedert vele jaren om en nabij de 50 procent beweegt, zijn de Iandelijke
ontwikkelingen en rijksambities voor het college van burgemeester en wethouders reden geweest om
een bestuurlijke traject uit te stippelen voor de opstelling van een overall visiedocument op het gebied
van a&alinzameling in de (nabije) toekomst. Om dit proces vorm te geven is gekozen voor een
padicipatief proces. Hierbij zijn wijkcommissies (informatiebijeenkomsten), inwoners (enquête),
belanghebbenden en experts op a|algebied (informatiebijeenkomsten) geraadpleegd om hun visie
over de a&alinzameling in de toekomst in Stichtse Vecht zo goed mogelijk in beeld te krijgen.
Vervolgens is dit onderwerp samen met de bevindingen van het rekenkamerondecoek gemeentelijk
a|albeleid besproken met de gemeenteraad om richtinggevende uitspraken te krijgen hoe het
a|albeleid in de toekomst vorm gegeven zou moeten worden. Hieruit is gebleken dat er in grote
lijnen consensus bestaat over de rijksambitie om 75 procent bronscheiding van huishoudelijke
a&alsto#en te œaliseren. Dit sluit uitstekend aan bij de nota 'Stichtse Vecht Energiek 2014 - 2020
(Samen sterk in duurzaamheidl' die in december 2013 door de gemeenteraad is vastgesteld. In haar
doelstellingen sluit Stichtse Vecht aan bij de ambitie van het Rijk, gemeentelijke vedegenwoordigers
van de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) en de Nederlandse Vereniging van
Reinigingsdirecteuren (NVRD). Het markeert een omslag van denken in termen van afval naar
denken in termen van grondsto|en. Bij die omslag past de systematiek van het 'omgekeerd
inzamelen' het beste. Inwoners, belanghebbenden en experts geven de voorkeur aan deze
inzamelmethode. Hierbij staan wij voor de uitdaging om onze inwoners te verleiden tot het
aanleveren van herbruikbaar afval door dit te faciliteren of zelfs te belonen.
Andecijds willen we juist het niet scheiden van recyclebaar afval voorkomen en het aanbieden van
onnodig restafval ontmoedigen. Om dit vorm te geven dient er nadrukkelijk ruimte ingebouwd te
worden voor maatwerk waarbij in overleg met de direct betrokkenen gezocht moet worden naar
oplossingen die aansluiten bij de behoeften. In voorliggend visiedocument wordt de denkrichting
hiervoor aangegeven waarbij samenhang wordt gebracht in de atonderlijke a|aldossiers. Door te
kiezen voor een mix van oplossingen op deelterreinen verwachten wij meer draagvlak te creëren voor
de aanpassingen die nodig zullen zijn om uiteindelijk 75 procent a&alscheiding te kunnen realiseren.
We denken dat de rijksdoelstelling van 75 procent bronscheiding in 2020 voor Stichtse Vecht niet
haalbaar is. De stap van 50 naar 75 procent is hiervoor o.i. te groot. We zullen immers rekening
moeten houden met voldoende voorbereidingstijd en de maatœgelen zullen gefaseerd moeten
worden ingevoerd. Wij achten deze doelstelling wel haalbaar voor 2022 als de maatregelen zoals die
in de Afvalvisie zijn opgenomen worden gerealiseerd en de beoogde gedragsverandering wordt
bereikt. De rijksdoelstelling van 75 procent bronscheiding in 2020 beschouwen wij als een streefcijfer.
Wij zetten hierbij in op sewiceverhoging aan de inwoners voor de herbruikbare a&alstromen door het
realiseren van nieuwe en Iogische inzamellocaties. Hierdoor zullen inwoners (nog) meer worden
gemotiveerd tot a|alscheiding.
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In de Afvalvisie ''Van afvalstof naar grondsto|en 2016 - 2022,' staan 34 richtinggevende
uitgangspunten opgenomen die de basis zijn van de gemeentelijke visie. Deze uitgangspunten zijn
de volgende:
1. We verhogen het scheidingspercentage aan huishoudelijk afval in Stichtse Vecht van 50 naar 75
procent in 2022 wat ne|rkomt op minder dan 75 kilo restafval per inwoner in 2022.
2. AI het overige huishoudelijk afval (= grondstof) wordt brongescheiden ingezameld. Daarnaast
wordt 90 procent (inclusief nascheiding) van het grof huishoudelijk afval gescheiden ingezameld
met als indicator 10 kg/inw/jr aan (ongescheiden) grof huishoudelijk restafval in 2022.
3. Verduurzaming van het huishoudelijk a&albeheer wordt als uitgangspunt genomen bij de
uitwerking van de Afvalvisie in het grondsto|enplan. Duucaamheidaspecten zullen in
aanzienlijke mate onderdeel uitmaken van de exploitatie van het (nieuwe) a&alscheidingstation
en worden meegenomen bij de investeringen die voodvloeien uit het toekomstige a&albeleid.
4. De gemeente heeft als doelstelling om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel
van haar aanbestedingsbeleid duurzaam aan het werk te krijgen. Bij de a&alinzameling zal
rekening gehouden worden met deze doelstelling.
5. Social return maakt in aanzienlijke mate onderdeel uit van de exploitatie van het (nieuwe)
a&alscheidingstation.
6. Bij het inzetten van a&alcoaches zal gekeken worden of dit kan worden gerealiseerd met inzet
van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
7. We kiezen voor de optie omgekeerd inzamelen (optie 1) met de ambitie om de hoeveelheid
restafval te reduceren van 225 kg/inw/jr restafval in 2014 naar 75 kg/inw/jr in 2022. Dit zal
gepaard gaan met een uitgebreide promotiecampagne.
8. We gaan het inzamelen op voor inwoners Iogische plekken, zoals scholen, instellingen en
supermarkten uitbreiden. Dit zal gepaard gaan met een uitgebreide promotiecampagne.
9. We handhaven de inzamelvoorzieningen voor GFT en de huidige inzamelfrequenties. De
tuinzaklken) achten wij een goede maatregel om het aandeel tuinafval te verhogen. Dit zal extra
onder de aandacht worden gebracht van de inwoners (promotiecampagne). Verder kan worden
overwogen om desgewenst aan de inwoners een tweede container voor GFT gratis ter
beschikking te stellen. Door de invoering van omgekeerd inzamelen zal 75 procent
bronscheiding in 2022 realiseerbaar zijn. Voor het aandeel keukena&al in het GFT Iaten wij ons
inspireren door pilots elders indien er sprake is van goede resultaten.
10. We kiezen ervoor om containers voor oud papier en karton ter beschikking te stellen aan de
inwoners. Deelname kan op vrijwillige basis plaatsvinden om inwoners de ruimte geven dit in te
passen binnen het eigen huishouden (maa|erk). Dit zal gepaard gaan met een
promotiecampagne. Hiermee is de doelstelling van 75 procent bronscheiding van oud papier in
2022 haalbaar.
11. We kiezen voor optimalisatie van de verzamelcontainers voor glas voor wat betreft aantal en
Iocaties en hebben de ambitie om in 2030 honderd procent van het glas in Stichtse Vecht
gescheiden in te zamelen. Voor 2022 achten wij 75 procent gescheiden inzameling œalistisch
en haalbaar. Dit zal worden begeleid met een promotiecampagne.
12. We kiezen voor een optimalisatie van de textielinzameling (een all-inn systeem voor de huis-
aan-huisinzameling gecombineerd met textielvecamelcontainers in de gemeente) resulterende
in een verdrievoudiging van de in 2014 ingezamelde hoeveelheden textiel (= 9 kg/inw/jr in 2022).
13. We kiezen ervoor om de inzameling van het textiel dat ontstaat in Stichtse Vecht door de eigen
kringfoopbedrijven te Iaten uitvoeren. Ook hierbij geldt dat dit begeleid wordt met een
promotiecampagne over nut en noodzaak van de scheiding van textiel. In het all-in pakket zitten
ook structurele communicatie en educatie van en door de inzamelende partij. Social return zal in
belangrijke mate onderdeel uitmaken van de te maken afspraken.
14. We kiezen voor de invoering van PMD-inzameling (een all-inn systeem voor de grote stroom
plastics, metalen en overige verpakkingen) door middel van een PMD-container voor alle
huishoudens behoudens die in de hoogbouw. Ook de huidige plastic vecamelcontainers (in de
wijken en bij supermarkten) zullen dan geschikt worden gemaakt voor PMD en zonodig worden
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uitgebreid naar nieuwe locaties via maatwerk. Daarbij vervalt de ophaalregeling van de plastic
herozakken. De ambitie voor PMD is tenminste 75 procent bronscheiding in 2022. Dit zal worden
begeleid met een promotiecampagne over nut en noodzaak van scheiding van PMD.
15. De resultaten van pilots elders volgen voor wat betreft on|ikkelingen. Vooralsnog kunnen luiers
bij het restafval.
16. De vernieuwing van de KcA-depots meenemen in het dossier a&alscheidingstations. Verder
blijft het van belang om structureel te blijven communiceren over het belang van de gescheiden
inzameling van KCA, en over de andere inzamelpunten bij detaillisten voor zover bij de
gemeente bekend.
17. Wit- en bruingoed waaronder ook klein wit- en bruingoed blijven inzamelen en bij de inzameling
van wit- en bruingoed gebruik maken van social return.
18. Wij hebben de ambitie om één goed geoutilleerd a&alscheidingstation te realiseren waarbij de
service aan de inwoners centraal staat (o.a. toepassing van verruimde openingstijden en
gebruikersgemak op het a|alscheidingstation voor zowel de inwoners als het personeel dat er
werkzaam is). Aanvullend hierbij wordt gedacht aan een mix van aanvullende maatregelen
waarbij elders in de gemeente een beperkt aantal zogenaamde overslagstations worden
gerealiseerd voor een beperkt aantal a&alstromen (bijvoorbeeld snoei- en tuinafval) in het kader
van maatwerk.
19. Met de plaatselijke kringloopbedrijven worden afspraken gemaakt over een soepel
acceptatiebeleid voor het aanbieden van bruikbare goederen en van grof vuil. Hiervoor wordt
een pilot gestart voor de duur van één jaar.
20. Kringloopbedrijvigheid zal een prominente plaats krijgen op het nieuwe a&alscheidingstation.
21. Social return zal in aanzienlijke mate onderdeel uitmaken van de exploitatie van het
a|alscheidingstation. De gemeente Stichtse Vecht heeft de ambitie om te streven naar 90
procent a&alscheiding van al het grof huisvuil in 2022 met als indicator 10 kg/inw/jr aan
ongescheiden grof huishoudelijk restafval (als residu voor verbranding).
22. We kiezen voor een prominentetre) rol voor de kringloopbedrijven. Hierbij willen we nadrukkelijk
de verbinding zoeken tussen de milieu- en duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van het
huishoudelijk afval en grondsto|enbeleid en de (gemeentelijke) doelstellingen voor
arbeidspadicipatie. Hiermee bereiken wij ook resultaten die positief uitvallen binnen het sociaal
domein om op deze wijze meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan de slag
te krijgen. Deze afspraken worden vastgelegd in dienskerleningsovereenkomsten met de Iokale
kringloopbedrijven.
23. We stimuleren het hergebruiken van producten en materialen en willen voortgang geven aan de
dossiers textielinzameling, kringloopbedrijvigheid en a&alscheidingstations. Het bevorderen van
hergebruik en recycling door inzet van de kringloopbedrijven zal worden begeleid met een
promotiecampagne.
24. De inzameling van textiel wordt neergelegd bij de Iokale kringloopbedrijven die hiervoor een
tegenprestatie Ieveren op het gebied van seœiceverlening aan de inwoners, het realiseren van
de gemeentelijke duurzaamheidsambities en doelstelliqgen op het gebied van social return.
25. We opteren voor een schone gemeente voor zowel de bebouwde kommen als erbuiten en dus
ook Iangs de Vecht en in en rondom recreatiegebieden. Voor de centra van alle bebouwde
kommen geldt een hoog ambitieniveau alsmede voor enkele bijzonder nader aan te wijzen
Iocaties (maa|erk). Hierbij stimuleren wij plaatselijke initiatieven voor schone wijken (bijv.
Opschoondag) door opruimmiddelen ter beschikking te stellen en het dan ingezamelde afval af
te voeren.
26. Alle a&alstromen dienen te worden voorzien van communicatie op maat. Hiervoor dient
capaciteit te worden ingezet en budget te worden vrijgemaakt. Om de belevingswereld van de
inwoners beter te doorgronden en nog gerichter en succesvoller te communiceren willen we
nieuwe ideeën on|ikkelen en gebruik maken van specialistische kennis op het gebied van
massacommunicatie. Ook de inzet van a&alcoaches wordt overwogen. Het benutten van de
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mogelijkheden van de diverse media (oud en nieuw) is nodig voor een gerichte communicatie
met de burger.
27. Alle a&alstromen dienen te worden voorzien van educatie op maat over nut en noodzaak van
bronscheiding (promotiecampagne). Hiervoor willen wij gebruik maken van de expertise van de
AVU en van de Omgevingsdienst Regio Utrecht (MEC Maarssen) om concrete projecten te
organiseren. Hiervoor dient capaciteit te worden ingezet en budget te worden vrijgemaakt. Het
project 'Omgekeerd inzamelen' biedt uitstekende mogelijkheden om concrete projecten te
bedenken en hiermee een sneeuwbale|ect in de Iokale samenleving te bewerkstelligen
(bijvoorbeeld ''Honderd dagen zonder afvaI'').
28. A|alscheiding op scholen en bij spo|erenigingen dient meer onder de aandacht te worden
gebracht.
29. Het uitgangspunt van de Afvalvisie is dat uitvoering hiervan niet zal Ieiden tot een structuœle
kostenverhoging. Vanzelfsprekend zullen er investeringen moeten worden gepleegd om de
ambities van de Afvalvisie te kunnen realiseren. De inschaoing echter is dat het kostenniveau
uiteindelijk gelijk blijft; één en ander afhankelijk van de mate van a|alscheiding dat uiteindelijk
wordf bereikt.
30. In overleg met de gemeenteraad een monitoring- en registratiesysteem on|ikkelen dat voorziet
in de behoeften van de gemeenteraad.
31. Gebruikmaken van een containermanagementsysteem (CMS) om a&alstromen te kunnen
monitoren en te kunnen meten hoeveel afval er wordt aangeboden.
32. Gebruikmaken van apps zoals bijvoorbeeld de Recyclemanager van Nedvang. Dit is een app
waarbij de inzamelpunten van alle a|alstromen in de gemeente voor inwoners beter inzichtelijk
worden gemaakt.
33. Na invoering van omgekeerd inzamelen een benchmark huishoudelijk afval uitvoeren.
34. De resultaten van pilots elders (bijvoorbeeld Almere en de a|alcoaches in o.a. Arnhem) volgen
voor wat betreft on|ikkelingen.
De A|alvisie Stichtse Vecht ''Van afvalstof naar grondsto|en 2016 - 2022'', wordt uitgewerkt in een
grondsto|enplan. In de visie wordt de koers bepaald, de stip op de horizon gezet, terwijl in het
grondsto|enplan de visie per a&alstroom wordt uitgewerkt in Iijn met de dan door de gemeenteraad
vastgestelde A&alvisie. In het grondstosenplan worden doelen (smart) geformuleerd en vindt een
koppeling plaats tussen doel en bijbehoœnd budget (meestal globale ramingen). Dit biedt de
mogelijkheid aan de gemeenteraad om in een Iatere fase te besluiten tot aanpassingen in geval van
ongewenste effecten. Het uitgangspunt van de Afvalvisie is dat uitvoering hiervan niet zal leiden tot
structurele kostenverhoging. Vanzelfsprekend zullen er investeringen moeten worden gepleegd om
de ambities van de Afvalvisie te kunnen realiseren. De inscha|ing echter is dat het kostenniveau
uiteindelijk gelijk blijft één en al afhankelijk van de mate van akalscheiding. De kostenstructuur zal
hierbij wel aanzienlijk veranderen. De kapitaalslasten zullen toenemen en vermoedelijk ook de
uitvoeringskosten (arbeid en materieel) maar in de nieuwe situatie zullen de ve|erkingskosten
opbrengsten worden doordat de hoeveelheid restafval dat wordt aangeboden fors zal dalen en via de
AVU (A&aI Ve|ijdering Utrecht) gunstiger contracten kunnen worden afgesloten voor de
grondsto|en die voor verdere verwerking worden aangeboden.
Doel en beoogd maatschappelijk e|ect
Met de Afvalvisie willen wij de stip op de horizon zetten hoe de a|alinzameling in Stichtse Vecht in
de nabije toekomst (2022) vorm gegeven moet worden en wordt inzicht gegeven met welke
maatœgelen 75 procent bronscheiding gerealiseerd kan worden.
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Argumenten
1. Bronscheiding van afval is een praktische invulling van duurzaam handelen zoals dat is beoogd
in de nota 'Stichtse Vecht Energiek 2014 - 2020 (Samen sterk in duurzaamheidl' die in december
2013 door de gemeenteraad is vastgesteld. In deze nota wordt de rol van de gemeente als volgt
samengevat: faciliteren, het goede voorbeeld geven en verbinden. De Afvalvisie Stichtse Vecht
''Van afval naar grondsto|en 2016 - 2022'' die nu voorligt, sluit daarbij aan.
2. De nieuwe ambitie van het Rijk van 75 procent bronscheiding is een nieuwe uitdaging voor
gemeenten om een bijdrage te Ieveren aan een vermindering van de dreiging van een
grondsto|entekod en aan een vermindering van de luchtverontreiniging c.q. CO2 uitstoot
(klimaatbeleid).
3. We kunnen gebruik maken van de ervaringen van koplopergemeenten in Nederland die nu al 75
procent bronscheiding realiseren.
4. Van afval scheiden vanuit milieuperspectief wordt afval scheiden steeds meer een noodzaak
vanuit economisch perspectief. De op 1 januari 2015 door het Rijk ingevoerde extra belasting op
restafval van f 13 per ton noopt ons om de wijze waarop in Stichtse Vecht a&alsto|en worden
ingezameld nog eens goed te bezien.
5. De rijksambitie van 75 procent gescheiden inzameling is voorafgaande aan de opstelling van de
Afvalvisie besproken met de gemeenteraad (commissie Fysiek Domein 16 juni 2015) en
bevestigt als streefpercentage met aandacht voor maatwerk en service aan de inwoners. In dit
visiedocument zijn deze uitgangspunten meegenomen.
6. De meeste inzamelvoocieningen in de gemeente zoals a&alcontainers, a&alscheidingstations
etc. zijn aan vervanging toe of toe of aan modernisering/actualisatie. Dit betekent dat binnen
aoienbare termijn er investeringen moeten plaatsvinden. Dat geldt ook voor de inzamelsystemen
die geactualiseerd dienen te worden, bijvoorbeeld de toepassing van
containermanagemenvcMs.
7. We zoeken nadrukkelijk de verbinding tussen de milieu- en duurzaamheidsdoelstellingen op het
gebied van huishoudelijk afval en grondsto|enbeleid en de (gemeentelijke) doelstellingen voor
arbeidspadicipatie. Hiermee bereiken wij ook resultaten die positief uitvallen binnen het sociaal
domein om op deze wijze meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan de slag te
krijgen. Hierbij kiezen wij voor een prominentetre) rol voor de Iokale kringloopbedrijven.
8. Uit een indicatieve berekening blijkt dat er in 2014 voor meer dan 730.000 euro aan grondstosen
in de containers voor het restafval is beland. Er is dus sprake van een aanzienlijke potentie,
Kanûekeningen
A. De nieuwe ambitie van het Rijk van 75% gescheiden inzameling is rechtens niet afdwingbaar.
B. Elke verandering en initiatieven daartoe roept per definitie weerstand op', echter de gemeentelijke
overheid heeft als taak de inwoners te gidsen naar een bestendige toekomst met een goede
Ieefkwaliteit voor nu en in de verre toekomst voor de nieuwe generaties.
C. Bij on|ikkelingen als deze is het belangrijk om te beseffen dat verduurzaming van het
a|albeheer een Iange termijn proces is. Dit betekent dat we nu nog niet kunnen overzien hoe dit
zich in Stichtse Vecht precies gaat on|ikkelen. We gaan overeenkomsten aan, waarbij
commitment en energie van de samenwerkingspadners wordt gevraagd. Enerzijds is dit een
nieuwe uitdaging. Anderzijds brengt dit natuurlijk ook risico's met zich mee. De gemeente is
hierin afhankelijk van andere partijen.
Communicatie
Goede communicatie over het does van gescheiden a|alinzameling, en over de uiteindelijke
verwerking en toepassing van de gescheiden a|alstromen is van cruciaal belang voor het
scheidingsgedrag van de inwoner. Generieke a&alcommunicatie, zoals Iandelijke campagnes, Ieidt
tot het vergroten van kennis en bewustzijn omtrent a|alscheiding. Lokale concrete
inzamelcommunicatie is noodzakelijk om de mogelijkheid tot a|alscheiding te verduidelijken. Beiden
zijn noodzakelijk om het instrument effectief te Iaten zijn. Ervaringen elders bij de koplopergemeenten
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waar omgekeerd inzamelen al is ingevoerd hebben zichtbaar gemaakt dat voldoende communicatie
op wijkniveau van essentieel belang is vanaf de start en de duur van het project. Bij nieuwe
beleidson|ikkelingen zoals omgekeerd inzamelen is veel en extra communicatie nodig dat soms
moet worden aangevuld met a|aleducatie. Alle a&alstromen dienen te worden voorzien van
communicatie op maat. Hiervoor dient ambtelijke capaciteit te worden ingezet en budget te worden
vrijgemaakt. Om de belevingswereld van de inwoners beter te doorgronden en nog gerichter en
succesvoller te communiceren willen we nieuwe ideeën on|ikkelen en gebruik maken van
specialistische kennis op het gebied van massacommunicatie. Het benutten van de mogelijkheden
van de diverse media (oud en nieuw) is nodig voor een gerichte communicatie met de burger.
Financiën en risico's
Het uitgangspunt van de Afvalvisie is dat uitvoering hiervan niet zal Ieiden tot structurele
kostenverhoging. Vanzelfsprekend zullen er investeringen moeten worden gepleegd om de ambities
van de Afvalvisie te kunnen realiseren. De inscha|ing echter is dat het kostenniveau uiteindelijk gelijk
blijft, één en al afhankelijk van de mate van a&alscheiding. De kostenstructuur zal hierbij wel
aanzienlijk veranderen. De kapitaalslasten zullen toenemen en vermoedelijk ook de
uitvoeringskosten (arbeid en materieel) maar in de nieuwe situatie zullen de ve|erkingskosten
opbrengsten worden doordat de hoeveelheid restafval dat wordt aangeboden fors zal dalen en via de
AVU (AfvaI Ve|ijdering Utrecht) gunstiger contracten kunnen Worden afgesloten voor de
grondsto|en die voor verdere verwerking worden aangeboden. De ve|achting is dat er voldoende
potentie aan grondsto|en aanwezig is die momenteel in de container voor het restafval belanden.
Vervolg
In de nu voorliggende visie wordt de koers bepaald, de stip op de horizon gezet, terwijl in het
grondsto|enplan (vroeger a&albeleidsplan genoemd) de visie per a|alstroom verder wordt
uitgewerkt. In het grondsto|enplan worden doelen (smad) geformuleerd en vindt een koppeling
plaats tussen doel en bijbehorend budget (meestal globale ramingen). Het grondsto|enp|an bevat
tevens een meerjarenplanning en uitvoeringsprogramma waarin concrete uit te voeren activiteiten
zijn benoemd, inclusief de daarvoor benodigde budgetten. Het grondsto|enplan wordt apad aan de
gemeenteraad ter vaststelling aangeboden. Dit geldt eveneens voor de nadere uitwerking van de
plannen met het a|alscheidingstation. Dit biedt tevens de mogelijkheid aan de gemeenteraad om in
een latere fase te besluiten tot aanpassingen in geval van ongewenste effecten.
18 augustus 2015
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
Gemeentesecretaris
Burgemeester
U
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Raadsbesluit
Onderwerp
Afvalvisie Stichtse Vecht
Begrotingswijziging
n.v.t.
Datum raadsvergade|ng
29 september 2015
Commissie
8 september 2015
Registratie nummer
|15/40842-V8/15/05641
De raad van de gemeente Stichtse Vecht,
ge|et op',
de Wet milieubeheer',
het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 augustus 2015.,
de bespreking in de commissie Fysiek Domein van 8 september 2015.
Besluit
De Afvalvisie Stichtse Vecht ''Van afvalstof naar grondsto#en 2016 - 2022'' vaststellen met
inachtneming van de 34 richtinggevende uitgangspunten zoals opgenomen in de Afvalvisie Stichtse
Vecht $'Van afv|lstof naar grondsto|en 2016 - 2022''.
30 september 2015
Griffier .
r
V rzitter
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