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Herziening Afvalstoffenverordening (ASV)
De zienswijzen zijn beoordeeld en de ontwerp ASV is op drie punten aangepast,: (1) artikel 16
Zwerfafval met betrekking tot een ontdubbeling; (2) artikel 5 lid 1 met betrekking tot het minimum
aantal inzamelplaatsen; (3) artikel 1 begrippen met betrekking tot het opnemen van de
deelnemende gemeenten. De stuurgroep heeft positief geadviseerd over de wijzigingen en is
akkoord met het verder in procedure brengen van de vaststelling van de ASV.
Voorbereiding Programma VANG gestart
Op 21 maart jl. heeft in Laren de eerste bijeenkomst voor inwoners met betrekking tot
ondergrondse voorzieningen plaatsgevonden. De bijeenkomst heeft vooral positieve reacties
opgeleverd. Er zijn 7 inwoners die zich hebben aangemeld om mee te denken over de locatie van de
ondergrondse containers. Nog deze maand vindt er een vervolgbijeenkomst in Laren plaats en is de
eerste participatiebijeenkomst in Huizen. Het uitzetten van de pmd (plastic-metalendrankenkartons) container start half april in de gemeenten Huizen, Laren en Blaricum. Hetzelfde
geldt voor het omwisselen van de grote restafvalcontainer voor een kleiner formaat.
Projectteam Energiestrategie gestart
In januari en februari is via werksessies focus aangebracht in de regionale aanpak van de
energietransitie en het ontwikkelen van een regionale energiestrategie. De wijkbenadering zal
centraal staan. In oktober dit jaar moet een kansenkaart en strategie voor de regio gereed zijn en
vindt er een regionale conferentie plaats. Het projectteam Energiestrategie is begin maart gestart. In
het team is ook de Provincie vertegenwoordigd en er zal ook vanuit het werkveld ‘Wonen’ worden
aangehaakt. Komende periode gaan regiobestuurders gezamenlijk op verkenning richting
stakeholders (waaronder woningcoöperaties) binnen en buiten de regio. Veel aandacht gaat de
komende periode uit naar communicatie rondom dit project en de energietransitie in het algemeen.
De raden zullen op korte termijn worden geïnformeerd over de voortgang en indien inpasbaar zal er
een regiopodium aan dit actuele onderwerp worden gewijd voor de zomer.
Samenwerking MRA (Metropoolregio Amsterdam)
Gooi en Vechtstreek werkt met andere MRA partners binnen de werkgroep circulaire economie aan
een grondstoffen visie en strategie. Centraal staan vragen als “Hoe komen we tot hoogwaardiger
verwerking en bedrijvigheid, zorgen we voor minder milieudruk en meer werkgelegenheid”, wat doe
je lokaal en wat bovenlokaal. Beide transities, (zowel die naar een circulaire economie als die naar
duurzame energie), gaan naar verwachting nieuwe economie en innovatie opleveren.

Pagina 1 van 2

Participatie Gooi en Vechtstreek in Nationaal grondstoffen akkoord
In januari heeft de Regio namens de regiogemeenten in G&V het Nationaal grondstoffenakkoord
ondertekend. De manier waarop we met grondstoffen en afval omgaan moet drastisch veranderen.
Voor de uitvoering worden transitieteams samengesteld door de opstellende partners van het
Grondstoffenakkoord: de Rijksoverheid, VNO-NCW, MKB-Nederland, FNV, CVP, IPO, VNG en de
Unie van Waterschappen. Gooi en Vechtstreek zal deelnemen met een aantal deskundigen bij de
transitie agenda’s: biomassa & voedsel; kunststoffen en consumptiegoederen. Op 18 april a.s. is de
kick off van de samenwerking op de transitie agenda’s.
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