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Betreft

: Vervolgstappen afval & grondstoffen in de openbare ruimte

Op 26 september jl. heeft een bestuurlijke verdiepingssessie afval & grondstoffen plaatsgevonden met
de portefeuillehouders Milieu & Duurzaamheid, contactambtenaren van de regiogemeenten en de
GAD. Vertrekpunt van de verdiepingssessie was het in ontwikkeling zijnde landelijk programma: ‘Van
Afval Naar Grondstof en de circulaire economie’. Doelstelling van dit programma is om in 2020
minimaal 75% van alle grondstoffen uit afval te hergebruiken en op langere termijn alle. In het
programma VANG wordt een breed kader gehanteerd, dat zowel betrekking heeft op het afval van
huishoudens, het afval in de openbare ruimte (straat- en zwerfafval), als op het kantoor, winkeliers en
diensten afval (KWD). De afgelopen twee jaar zijn vanuit het landelijke kader verschillende
vernieuwende pilots in de regio uitgevoerd door de gemeenten en de GAD in nauwe samenwerking
met Rijkswaterstaat.
NB: De pilots die zijn uitgevoerd in het kader van het project ‘naar 70% hergebruik huishoudelijk afval in
2019’ en daaruit voortkomende vervolgstappen vallen buiten de ‘scope’ van deze notitie. Hierover wordt
in een separate notitie teruggekoppeld.
De inleidende presentaties en de aansluitende besprekingen en bespiegelingen hebben de kansen in
de regio op het terrein van afval & grondstoffen zichtbaar gemaakt. In het overleg is daarbij de
richting voor gewenste vervolgstappen aangegeven. De uitkomsten van de verdiepingssessie zijn in
het ambtelijke vooroverleg M&D van 7 oktober jl. besproken.
Op basis hiervan vraagt het ambtelijk overleg de portefeuillehouders M&D in te stemmen met de
volgende vervolgstappen:
1) Het vertalen van het landelijke VANG programma naar een regionale ambitie (voor
GAD en gemeenten) ten aanzien van grondstoffen ‘in brede zin’ en de circulaire
regio. Gemeenten, GAD en regio verbonden partijen kijken dan met dezelfde
’grondstoffen bril’ en werken daarbij, rekening houdend met elkaars positie, samen aan
hetzelfde doel: meer hergebruik van grondstoffen en uiteindelijk een ‘circulaire’ regio.
Vanuit de grondstoffen bril wordt de verbinding gelegd tussen de verschillende
grondstoffenstromen die vrijkomen in de openbare ruimte, de huishoudens,
(gemeentelijke) instellingen, scholen, bedrijven en winkeliers. Het ambtelijk
afstemmingsoverleg zal samen met de Regio/ GAD het initiatief nemen om te komen tot
een gezamenlijk gedragen paraplu-aanpak, waarbinnen VANG projecten worden

uitgewerkt (zoals de projecten die hieronder in punt 2 en punt 3 van deze memo aan de
orde komen).
2) Het verlenen van een opdracht voor het uitvoeren van een ‘business case’
gescheiden inzameling op straat. Op basis van de uitkomsten van de proeven met
prullenbakken voor gescheiden inzameling van straatafval (in Weesp en Huizen en in den
lande) wordt een vervolgonderzoek (business case) gestart naar de haal- en
betaalbaarheid van dit innovatieve systeem op regionale schaal. Hierbij worden ook de
prullenbakken van natuur- en plassenbeheerders meegenomen. Tevens wordt gekeken
naar de kansen die dit systeem kan bieden in het kader van participatie en naar de
mogelijkheden om aan te haken op de bestaande grondstoffenstructuur van huishoudelijk
afval. De mogelijkheden ten aanzien van subsidies en gezamenlijke inkoopvoordelen
worden meegenomen. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door ambtelijk
vertegenwoordigers (beleid en uitvoering) van de GAD en de gemeenten binnen de
bestaande overleggen. De gemeente Huizen zal gelet op de opgebouwde expertise hierin
een trekkersrol vervullen. De zwerfafvalcoördinator kan hierbij faciliteren.
3) Het uitvoeren van een innovatieve pilot, waarin integraal inzamelen van
huishoudelijk afval (HHA) en winkeliers afval (KWD) centraal staat, als mogelijke
alternatieve aanpak van (winkel)centra in de regio.
Een en ander moet naast meer hergebruik bijdragen aan een schoner (minder milieudruk),
veiliger (minder verkeersbewegingen) en aantrekkelijker winkelcentrum. De gemeente
Hilversum wil hiervoor in het winkelcentrum Kerkelanden een pilot opzetten voor de regio
i.s.m. de GAD, de regiogemeenten, winkeliers en Rijkswaterstaat Leefomgeving. NB:
Winkeliers in het proefgebied hebben de gemeente aangegeven de samenwerking op het
gebied van grondstoffen inzameling te willen zoeken. De hiermee samenhangende
vraagstukken van organisatorische, financiële en juridische aard zijn onderdeel van het
resultaat van de proef. De eerder (in punt 2) genoemde systematiek van gescheiden
inzameling via prullenbakken zal in de integrale centrumaanpak worden meegenomen.
Bij alle bovengenoemde vervolgstappen is naast de grondstoffenbril een multifocale bril
(beeldkwaliteit, economie, verkeer e.d.) een belangrijke voorwaarde voor succesvolle uitvoering van de
vervolgstappen.
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