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Uitvoeringsprogramma grondstoffen 2018  
In april 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Grondstoffenplan Stichtse Vecht 2016 – 2022. Er is sprake 
van een gefaseerde uitvoering van het Grondstoffenplan tot 2022.  
 
Wij zijn ons bewust van de hoge verwachtingen die wij onszelf hebben gesteld om de ambitieuze doelstellingen 
van het Grondstoffenplan te kunnen realiseren. Het uitvoeringsprogramma 2018 zal voor een belangrijk deel in het 
teken staan van het afronden van omgekeerd inzamelen in Nigtevecht, Vreeland en Loenersloot en het opstarten 
hiervan in Loenen a/d Vecht en Nieuwersluis. Ook het opstarten in Maarssen dorp, Oud Zuilen en Tienhoven staat 
voor 2018 op het programma.  

Omgekeerd inzamelen  
In de 2e helft van 2017 zijn we met de invoering van ‘Omgekeerd inzamelen’ gestart in de kernen Nigtevecht, 
Loenersloot en Vreeland. Onderdeel van het omgekeerd inzamelen is de vervanging van de huidige 
restafvalcontainers door aparte containers voor PMD (Plastic Metalen en Drankenkartons) in combinatie met 
ondergrondse wijkverzamelcontainers voor restafval binnen de bebouwde kommen. In 2018 zal ook worden gestart 
met de voorbereidingen van omgekeerd inzamelen in Loenen a/d Vecht en Nieuwersluis, en in Maarssen dorp, 
Oud Zuilen en Tienhoven. De laatste kernen met een overloop naar 2019. In voorbereiding hierop zullen in 2018 in 
overleg met leveranciers en afvalinzamelaars (logistieke) afspraken op maat worden gemaakt en de communicatie 
met de inwoners worden voorbereid en uitgevoerd.  
 
Daarnaast zullen in 2018 o.a. de volgende zaken verder worden vormgegeven:  

Afvalcommunicatie en afvalcoaches 
De in 2017 beschikbaar gestelde formatie voor afvalcommunicatie en projectvoorbereiding wordt in 2018 
gecontinueerd. Ook in 2018 zullen de afvalcoaches worden ingezet in de wijken waar is gestart met omgekeerd 
inzamelen en op plaatsen elders waar dit nodig is om het beleid en de uitvoering hiervan toe te lichten (flankerend 
beleid).  
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Afvaleducatie  
In 2018 zullen allerlei educatieve activiteiten worden uitgevoerd waarin de thema’s afval en duurzaamheid centraal 
zullen staan ter ondersteuning van de door ons beoogde gedragsverandering. Zo gaan we verder met het project 
‘Afvalvrije scholen’ ter ondersteuning van de implementatie van omgekeerd inzamelen in die kernen waar we 
omgekeerd inzamelen invoeren. 

Oud papier en karton  
Begin 2018 is het project met de verspreiding van containers voor oud papier afgerond en beschikken inwoners in 
alle kernen binnen Stichtse Vecht op vrijwillige basis over een oud papier container. Deze containers worden door 
vrijwilligers van maatschappelijke organisaties die lid zijn van de Stichting Inzameling Oud Papier Stichtse Vecht 
(SIOP-SV) geleegd waarvoor zij een vergoeding ontvangen. Omdat wij verwachten dat er meer vraag zal zijn naar 
oud papier containers als gevolg van de invoering van omgekeerd inzamelen zullen er ook in 2018 containers 
worden verstrekt aan nieuwe aanmelders.  

Kringloopbedrijvigheid  
In 2018 gaan wij verder met de implementatie van de in januari 2016 gesloten dienstverleningsovereenkomsten 
met de plaatselijk actieve kringloopbedrijven. Dit betreft een intensivering van de inzameling van 
kringloopgoederen, arbeidsparticipatie, communicatie en een betere en herkenbare service aan de inwoners. Dit 
moet leiden tot hogere opbrengsten, een betere scheiding van kringloopgoederen op de afvalscheidingstations en 
een (nog) betere service aan de inwoners door de kringloopbedrijven. De betere service bestaat onder andere uit 
de invoering van de best-tas.  

Best-tas 
Besttas is een combinatie van de beginletters van Boeken, Electrische (apparaten), Speelgoed en Textiel. Feitelijk 
is dit een grote tas die de kringloopbedrijven in nauw overleg met de gemeente eind 2017 hebben verspreid in de 
gemeente om bovenstaande producten apart in te zamelen en opnieuw op de markt te brengen (circulair = 
duurzaam). Hiermee wordt voorkomen dat relatief kleine producten alsnog in het restafval terecht komen en 
nutteloos worden verbrand. Tevens levert dit werkgelegenheid op voor hen die een afstand tot de arbeidsmarkt 
hebben (social return). Samen met de kringloopbedrijven monitoren we de inzamelgegevens en brengen dit onder 
de aandacht van onze inwoners. 

Textiel  
De inzameling van textiel door de kringloopbedrijven zal wat betreft de haalregeling (besttas) en de 
brengfaciliteiten (ondergrondse containers) op uitvoeringsniveau worden geïntensiveerd. De inkomsten zijn voor de 
kringloopbedrijven die hiervoor personen kunnen inzetten die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt (social 
return). 

Afvalscheidingstation 
In 2018 zullen verdere stappen worden gezet om te komen tot de realisatie van een nieuw afvalscheidingstation. 
Daartoe zullen verkennende onderzoeken plaatsvinden. Het resultaat zal worden teruggekoppeld aan de 
gemeenteraad. 

Inzamelcontract 
Het huidige inzamelcontract voor inzameling van restafval en grondstoffen loopt tot 31 december 2018. Derhalve 
zullen in 2018 de voorbereidingen worden gestart om te komen tot nieuwe contractuele afspraken. 
 

------------------- 
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Bijeenkomstenkalender 
In de kalender hieronder kunt u lezen welke openbare bijeenkomsten gepland zijn in de komende weken. 

 
Adviescommissie Bezwaarschriften 

• Wanneer: 7 maart, vanaf 19:30 uur 
• Waar: Grote zolder van Goudestein, maar u moet zich eerst aanmelden bij het gemeentekantoor, 

Endelhovenlaan 1 in Maarssen 
 

Inspiratiesessie: hoe benut je de kracht van de samenwerkende generaties 
• Wanneer: 12 maart, van 15:00 – 17:00 uur (let op, dit is een nieuwe datum. De sessie van 22 februari gaat niet 

door) 
• Waar: gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1 in Maassen 

 
Meer weten over deze bijeenkomsten? Kijk dan op www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten.  
 
 

http://www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten
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