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Samenvatting 
Om in 2040 energieneutraal te zijn heeft u op 15 juni 2017 de Beleidsnotitie 

Duurzaamheid Ouder-Amstel 2017-2021 ‘Energiek & Circulair’ vastgesteld, inclusief 

de beleidsambitie om bij afvalscheiding in te zetten op het behalen van de nationale 

VANG-doelstellingen (75% bronscheiding en 100 kilo restafval per inwoner) tussen 

2020 en 2025. 

 

Al eerder, op 11 april 2017, is met een afvaardiging van de raad afgestemd welke 

maatregelen hiertoe bespreekbaar zijn. 

 

Wij verzoeken u - op basis van een matrix, waarin de kosten en effecten van de 

maatregelen berekend zijn, een memo met toelichting en voorbeelden van pakketten 

- een pakket van maatregelen samen te stellen door per maatregel te beslissen. 

 

Wat is de voorgeschiedenis? 
Gelezen ons voorstel van 10 mei 2016, en gehoord de commissie Ruimte op 21 juni 

2016, besloot u op 30 juni 2016 het in 2014 in gebruik genomen ondergrondse afval 

inzamelsysteem met de volgende maatregelen te optimaliseren: 

 

1. Uitbreiden van kunststofinzameling naar PMD (plastic en metalen verpakkingsafval 

en drankkartons) 

2. Naast bronscheiding ook inzetten op nascheiding bij de verwerker, het AEB 

En verder in het najaar 2016 als raad te bespreken welke andere maatregelen 

wenselijk zijn. 

 

Op 8 september 2016 heeft een adviseur van de NVRD, de VANG-HHA doelstellingen 

(landelijke doelstellingen ‘Van Afval Naar Grondstof, Huishoudelijk Afval’) aan een 

afvaardiging van de raad gepresenteerd. De fracties hebben vervolgens hun ambities 

kenbaar gemaakt, alsmede hun visie op mogelijke maatregelen zoals diftar 

(gedifferentieerde tarieven) en het inzamelen van GFT (groente-, fruit- en tuinafval). 

 

In vervolg hierop heeft een afvaardiging van de raad, naar aanleiding van een 

presentatie over de input van de fracties, op 11 april 2017 de ambitie uitgesproken 

een bronscheiding van 75% te behalen en 100 kg restafval per inwoner per jaar, in de 

periode van 2020 tot 2025.  

 

Deze ambitie heeft u bekrachtigd op 15 juni 2017. Om in 2040 energieneutraal te zijn 

heeft u op 15 juni 2017 de Beleidsnotitie Duurzaamheid Ouder-Amstel 2017-2021 

‘Energiek & Circulair’ vastgesteld, inclusief een onderliggend maatregelenpakket. 
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Daarbij is besloten het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid verder vorm te geven met 

inachtneming van, in ieder geval, de beleidsambitie om bij afvalscheiding in te zetten 

op het behalen van de nationale VANG-doelstellingen (75% bronscheiding en 100 kilo 

restafval per inwoner) tussen 2020 en 2025. 

 

Om deze ambitie te verwezenlijken zijn er maatregelen nodig. Hierover is op 11 april 

2017 met de aanwezigen gediscussieerd. Conclusie was dat er onvoldoende draagvlak 

is om inwoners extra te laten betalen voor het vaker aanbieden van fijn restafval, of 

een groter gewicht aan fijn restafval, dan een vooraf vastgestelde hoeveelheid. Dit 

heeft effect op de haalbaarheid van de ambitie. 

 

Aanwezigen hebben verzocht een aantal maatregelen uit te werken voor de inzameling 

van afval en grondstoffen, zodat men zich een beeld kan vormen van de kosten en de 

effecten: 

- Zowel het ophalen van papier, als het ophalen van GFT (groente-, fruit- en 

tuinafval) aan huis is bespreekbaar.  

- Verder is gedacht aan GFT in ondergrondse containers en het aanleggen van 

tuingroendepots voor de inzameling van fijn en grof tuinafval. Daarnaast kunnen 

bewonersinitiatieven voor het zelf composteren van GF (groente- en fruitafval) 

gefaciliteerd worden. 

- Gekeken is naar zowel de uitbreiding van de openingstijden van de milieudepots, 

als de soorten grondstof die daar gebracht kunnen worden. Vevolgens is onderzoek 

gedaan naar extra service: vier maal per jaar gratis ophalen van grof afval, dat op 

het depot gescheiden wordt. 

 

Op basis van de uitwerkingen kunt u een besluit nemen per maatregel. Op 11 april 

2017 hebben aanwezigen aangegeven van mening te zijn dat de discussie niet in zijn 

geheel opnieuw gevoerd hoeft te worden. 

 

Wat is er aan de hand? 
Bij deze leggen wij de uitwerkingen aan u voor in de vorm van een matrix, waarin de 

kosten en effecten van de maatregelen berekend zijn. Er is tevens een memo 

opgesteld met toelichting en voorbeelden van pakketten. 

 

Wat gaan we doen? 
Wij verzoeken u zelf een pakket van maatregelen samen te stellen op basis van de 

bijgevoegde informatie, in het kader van uw ambitie om in de periode van 2020 tot 

2025 een bronscheiding van 75% te behalen en 100 kg restafval per inwoner per jaar. 

U kunt dit doen door per maatregel een besluit te nemen. 

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Tijdens de presentatie van 11 april 2017 zijn een aantal maatregelen besproken. Uit 

de bijgevoegde informatie blijkt welke kosten en effecten er verbonden zijn aan de 

verschillende maatregelen.  
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Wat hebben we hiervoor nodig? 
De bijgevoegde informatie bestaat uit een matrix, een memo met toelichting, almede 

voorbeelden van pakketten. Daarbij moeten wij aantekenen dat qua effecten op het 

behalen van de ambitie de door u gekozen maatregelen elkaar zullen beïnvloeden. 

Daarnaast is er nu nog sprake van ramingen en kunnen prijzen fluctueren.  

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

Als de keuze gemaakt is, worden desgewenst de bijbehorende communicatie- en 

gedragsveranderingsstrategieën ontwikkeld en wordt handhaving uitgewerkt, in relatie 

tot de gekozen maatregelen. 

 

Wat is het vervolg? 

U neem per maatregel een besluit, zodat er een pakket aan maatregelen ontstaat. 

Het door u gekozen pakket wordt gedetailleerd uitgewerkt en gereed gemaakt voor 

implementatie. In een later voorstel kunnen we nauwkeuriger de effecten van de 

keuzes aan u voorleggen, zo nodig met een begrotingswijziging.  

 

Na implementatie van de maatregelen zullen we de effecten monitoren en zo nodig 

bijsturen met wijzigingen van de maatregelen. 

 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris, de burgemeester 

  

L.J. Heijlman M.T.J. Blankers-Kasbergen 



 
 

  

 

 


