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Beste heer Van Dijk,
Onlangs hebben wij u onze zienswijze doen toekomen. Deze zienswijze is besproken in de
raadscommissie Fysiek Domein van 20 mei jl. De meerderheid van de raad is van mening dat de
door ons college ingediende zienswijze aangescherpt dient te worden.
De gemeenteraad is van mening dat de kostenontwikkelingen als onverantwoord en onaanvaardbaar
bestempeld moeten worden. De commissie dringt er op aan dat de AVU hier meer regie op moet
voeren. De raad heeft de indruk dat er vanuit de AVU geen grip is op de kosten. De stijging van de
kosten brengt het draagvlak van inwoners zwaar onder druk omdat het scheiden van afval door de
inwoners zou moeten leiden tot lagere lasten in plaats van hogere lasten. De prikkel naar inwoners
toe om te scheiden verdwijnt hiermee. Deze ontwikkeling baart de raad grote zorgen. De raad roept
u dan ook op om op zoek te gaan naar creatieve manieren van gebruik van afval-/grondstoffen om
kostenbesparingen te realiseren.
Ook dringt de raad aan om in het onafhankelijk onderzoek waarom het college heeft gevraagd niet
alleen te kijken naar het verleden of de goede keuzes zijn gemaakt maar ook een visie neer te
leggen voor de toekomst om de reeks van onvoorspelbare kostenstijgingen en opbrengstdalingen
voor de AVU-gemeenten te voorkomen. Wij vragen u om de resultaten van dit onderzoek voor de
volgende begroting aan ons kenbaar te maken.
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Zonder daling van de kosten zal er geen sprake zijn van voldoende draagvlak onder de inwoners in
Stichtse Vecht om afval te scheiden waarmee de bodem wegvalt voor de kern van het
Grondstoffenplan Stichtse Vecht 2016 – 2022. Dit plan is in 2016 unaniem aangenomen door de
gemeenteraad.
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De gemeenteraad van Stichtse Vecht draagt u op om dit traject in te zetten. Ook kunt u van ons een
aparte brief tegemoet zien over deze materie.
Met vriendelijke groet,
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit,
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Gerrit-Jan Leunenberg
Programmamanager Fysiek Domein

