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OPLEGGER 

Portefeuillehouder overleg Fysiek Domein 23 november 2016 

 

Algemeen 

Omschrijving Onderwerp Onderzoek ‘Ontwikkeling en positionering GAD’ 
Eenheid Grondstoffen en Afvalstoffendienst 

Contactpersoon Daniël Walkot 

E-mail d.walkot@gad.nl 

Kenmerk 16.0009667 

 

Voorstel 

Nummer Omschrijving 

Voorstel 1. Kennisnemen van de notitie Ontwikkeling en positionering GAD, fase 1 

Benchmark. 

2. Instemmen met de conclusies van deze notitie.  

 

Toelichting 

Beknopte toelichting 

In de bestuursopdracht van de algemeen directeur a.i. Rein Schurink is een onderzoek aangekondigd 

ten aanzien van de ontwikkeling en positionering van de GAD. In deze bestuursopdracht is gesteld 

dat ten aanzien van de GAD geen sprake is van externe factoren, die doorslaggevend zijn voor de 

ontwikkeling en positionering in de toekomst. Derhalve is gesteld dat een nader onderzoek gewenst 

is naar de ontwikkeling en positionering van de GAD. Dit onderzoek naar de GAD zal inzicht moeten 

geven in: 

- Wat doet de GAD nu (identiteit)? 

- Wat kan de GAD doen (ontwikkelperspectief)? 

- Wat is de juiste schaalgrootte voor de GAD? 

- Wat is een logische positie voor de GAD (binnen of buiten de Regio)? 

 

Bovengenoemde vragen moeten gezien worden in de context van de belangrijkste opgave waar de 

GAD de komende jaren voor staat, namelijk uitvoering geven aan het Regionaal Uitvoeringsplan 

huishoudelijk afval 2015-2020 'Van Afval Naar Grondstof. In hoofdlijnen komt dit plan erop neer dat 

de huidige inzamelsystematiek substantieel gewijzigd wordt waarbij tegelijkertijd een efficiëntere 

bedrijfsvoering geïmplementeerd zal worden.   

 

Na behandeling in het Dagelijks Bestuur van de Regio is op 28 oktober 2016 de notitie Ontwikkeling 

en positionering GAD, fase 1 Benchmark in relatie tot de bestuursopdracht besproken in de 

stuurgroep Milieu & Duurzaamheid. De stuurgroep concludeert dat op basis van deze uitkomsten er 

op dit moment geen aanleiding is herpositionering van de GAD te overwegen. De uitvoering van de 

GAD is op een aantal belangrijke criteria prima op orde. (hoogte afvalstoffenheffing, het percentage 

gescheiden afval, klanttevredenheid). Daarnaast is, gelet op ontwikkelingen in de context (landelijk 

beleid grondstoffentransitie/ circulaire economie regio) en regionale ambities (RSA/ 

uitvoeringsprogramma), op dit moment onvoldoende zicht op wat hiervan de consequenties/ 

uitkomsten zijn en wat dit betekent voor de huidige en toekomstige wijze van organiseren / en 

uitvoeren taken samenhangend met de Wm huishoudelijke afvalstoffen waar de GAD voor 

verantwoordelijk is. Met dit voorstel wordt de lijn van de stuurgroep Milieu & Duurzaamheid in het 

wethoudersoverleg Fysiek Domein formeel bekrachtigd.   
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Gewenste behandeling 

Onderwerp Beschrijving 

Doel Vaststellen 

Vertrouwelijk Nee 

Deadline 23 november 2016 

 

Historie 

Datum Behandeld in  

28 oktober 2016 Stuurgroep M&D 

 

Hoe verder? 

Datum Behandeling door 

23 nov 2016 Portefeuillehouderoverleg Fysiek Domein 

Voorjaar 2017  Ter vaststelling in DB en AB  

 

Bijlage(n) 

Nummer Omschrijving 

Bijlage 1.  Notitie Ontwikkeling en positionering GAD, fase 1 Benchmark  

  


