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Onderwerp GAD meter 

 

Geachte portefeuillehouder milieu en duurzaamheid,  

 

Voor het zesde jaar verschijnt de GAD-meter. U vindt in deze rapportage een overzicht van alle 

ingezamelde afval- en grondstoffen in regio Gooi en Vechtstreek. In de GAD-meter leest u de resultaten 

van onze gezamenlijke inspanningen in 2017. Hoeveel grondstoffen er zijn ingezameld, hoeveel 

grondstoffen er nog in het restafval aanwezig waren en wat de impact is op het milieu van de gescheiden 

inzameling en verwerking. Daarnaast is de tevredenheid van inwoners gemeten en worden de prestaties 

en kosten van de GAD vergeleken met vergelijkbare afvalinzamelbedrijven. Tenslotte laat de GAD meter 

zien waar ruimte zit voor verbetering.    

 

Prestaties 2017 
 Scheidingspercentage (inclusief nascheiding) gestegen naar 60%  
 Hoeveelheid restafval gedaald van 222 kilo in 2016 naar 215 kilo per persoon in 2017  
 CO2-reductie 2017 regiototaal: 42 kiloton (t.o.v. 39 kiloton in 2016)  
 Klanttevredenheid: 7,6 (t.o.v. 7,4 in 2016)  

 

 

Betrokkenheid en informeren van gemeenteraden  
Eerder dit jaar hebben de portefeuillehouders milieu en duurzaamheid afspraken gemaakt over het 

betrekken van de raden bij de uitvoering van het uitvoeringsprogramma VANG. De Regio laat de raden 

nauwer aansluiten op de beleidscyclus van het uitvoeringsprogramma VANG 2015-2020 (waaronder ook 

de PMD inzameling valt), door: 

 

1. Voortgangsrapportages die twee keer per jaar worden gedeeld. Daarin staat de voortgang van de 
uitvoering van VANG 2015-2020 en de vooruitblik met waar nodig bijsturing, om binnen de 
vastgestelde kaders van het VANG traject zo efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren.  

 
2. In 2019 wordt VANG geëvalueerd. Deze evaluatie is de opmaat naar een nieuw grondstoffenplan 

voor de jaren na 2020. Op basis van landelijke ontwikkelingen en nieuwe kennis en inzichten gaan 
we in gesprek met inwoners, raden en overige betrokkenen over de inhoud van de kaders 
(milieuprestaties van de afvalinzameling en de verleende service aan bewoners), de financiële 
randvoorwaarden en ook over de manier waarop de raadsleden en Regio sturen op de inzameling 
en verwerking van grondstoffen.  

3. Bestuursrapportages worden toegestuurd aan de gemeenteraad. Deze gaan over majeure 
afwijkingen ten opzichte van begrote getallen voor de Regio. Daarnaast blijft de Regio deze 
bestuursrapportages na bespreking in het algemeen bestuur openbaar publiceren op haar 
website.  
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Maak kennis met de GAD  
Na de gemeenteraadsverkiezingen zijn er veel nieuwe bestuurders en raadsleden bijgekomen. Om u te 
laten kennismaken met de GAD wordt er dit najaar (september/oktober) een bezoek georganiseerd voor 
raadsleden aan het overslagstation Crailo. Daarnaast komt de GAD graag langs om een presentatie te 
geven over haar werkzaamheden.  
 
In het najaar organiseert de GAD najaar een open dag, om zo alle geïnteresseerde inwoners in de 

gelegenheid te stellen zich te informeren over hoe er in Gooi en Vechtstreek wordt omgegaan met het 

gedachtengoed van inzameling en verwerking van grondstoffen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 
 
Daniël Walkot 
Manager GAD 


