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MEMO 

 

 

 

Aan Pfho Milieu & Duurzaamheid 

Van Werkgroep textiel 

Datum 30 april 2019 

Kenmerk 19.0010532 

 

 

Beste portefeuillehouders Milieu & Duurzaamheid, 

 

Middels deze memo brengen wij u op de hoogte betreffende de voortgang rondom de aanpassing van 

het textiel inzamelen en verwerken. 

 

In 2017 zijn er bestuurlijke afwegingen en uitgangspunten meegegeven waar de nieuwe 

textielinzameling aan zou moeten voldoen.  

 

In 2018 is er gestart met de voorbereiding van een Europese aanbesteding van een concessie van 

diensten. Begin 2019 is de werkgroep textielinkoop opnieuw opgestart met het verder inventariseren 

van de mogelijkheden op het gebied van de textielinzameling en -verwerking. De markt rondom 

textielinzameling en -verwerking is in de afgelopen jaren sterk veranderd. Afwegingen over meer 

transparantie en regie in de keten is in toenemende mate positief aan het veranderden.  

 

De uitgangspunten zoals bestuurlijk meegeven zijn onlangs middels een marktconsultatie getoetst. 

 

De vastgestelde uitganspunten business case textiel zijn: 

1. Realisatie van een gezamenlijke sorteerinstallatie in Gooi en Vechtstreek;  

2. De in de regio vrijkomende textielstromen hieraan te verbinden;  

3. Samen met de inwoners meer textiel gescheiden in te zamelen;  

4. De gesorteerde textielproducten en materialen beschikbaar houden voor lokale 

(kringloop)bedrijvigheid; 

5. Eventuele baten in te zetten voor extra stimulering duurzaamheid en meer circulariteit;  

6. In Gooi en Vechtstreek werkgelegenheid realiseren;  

7. Bedrijfsactiviteiten worden uitgevoerd met een zo laag mogelijke CO2 uitstoot;  

8. Gemeenten vervullen zelf een faciliterende, stimulerende en verbindende rol;  

9. De voorkeur gaat uit naar een coöperatieve vorm van samenwerking met en tussen 

gemeenten, partners en inwoners op het terrein van textiel;  

10. Bedrijfsactiviteiten worden waar mogelijk uitgevoerd in Gooi en Vechtstreek (indien voor de 

verwaarding/ verwerking van textiel in Gooi en Vechtstreek onvoldoende schaalgrootte is, 

wordt bovenregionale samenwerking gezocht). 
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Huidige stand van zaken/ aanpassing uitgangspunten 

Uit de gesprekken met de marktpartijen blijkt dat het een regionaal sorteercentrum met inzet van 

mensen met afstand tot de arbeidsmarkt niet haalbaar lijkt. Er zijn afgelopen jaren soort gelijke 

projecten opgestart. Inmiddels is gebleken dat deze projecten niet haalbaar zijn en ze de business 

case niet rond krijgen.  

 

- Uitgangspunt 1: zal dan ook verbreed worden naar: Creëren van maatschappelijke meerwaarde in 
Regio Gooi en Vechtstreek o.a. door: creëren van werkgelegenheid in de regio, inzetten van 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En zorgen voor betrokkenheid van lokale partijen 
(Tomin / Kringloop, WSP, verengingen e.d). 

- Uitgangspunt 4: deel van de hoogwaardige textiel beschikbaar te houden voor lokale 
bedrijvigheid.  

- Uitgangspunt 5: Circulariteit en duurzaamheid wordt al eis neergelegd. 

- Uitgangspunt wordt gekoppeld aan uitgangspunt. 

- Uitgangspunt 10: regionaal wordt losgelaten. Schaalgrootte is nodig voor goede verwerking en 
duidelijke afzet mogelijkheden op het gebied van duurzaam en zo hoog mogelijke verwaarding.  
Lokale bedrijvigheid wordt nu gezocht in meer lokale werkgelegenheid en deel projecten zoals 
Best-tas en innovatieve projecten. 

- Er wordt een extra uitgangspunt toegevoegd namelijk transparantie. We willen dat de sortering op 
een juiste manier gebeurt en niet verscheept wordt naar andere landen waar het op niet 
deugdelijke wijze wordt verwerkt. Door meer transparantie te vragen over de afzet en inzicht te 
krijgen in de keten wordt dit voorkomen. 
  

Overige uitgangspunten als meer textiel, communicatie, makkelijk maken/ houden voor inwoners, 

vervoersbeweging en CO2 uitstoot blijft gehandhaafd. 

 

 

Voorlopige planning Europese aanbesteding: 

  
Datum  Actie  
mei 2019  Publicatie aanbesteding op TenderNed  
Juni  1e nota van inlichtingen  
Juli  2e nota van inlichtingen 
september  Indienen offerte  
oktober Voorlopige gunningsbeslissing  
1 januari 2020 / of in overleg nader te bepalen Ingangsdatum overeenkomst  
 


