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Evaluatie VANG: op weg naar meer hergebruik van grondstoffen en
circulariteit in Gooi en Vechtstreek
We zijn al op weg….
In kader van de landelijke visie Nederland circulair in 2050 en de regionale ambities van 50% circulair
in 2030 bereiden de gemeenten in Gooi en Vechtstreek stappen voor richting een circulaire economie.
De vraag: hoe gaan we straks om met de in de regio aanwezige grondstoffen? , maakt onderdeel uit
van deze oriëntatie. Vorig jaar is een eerste verkenning afgerond, hetgeen heeft geleid tot de
beleidsnotitie Strategie circulaire regio Gooi en Vechtstreek . Bovenregionaal wordt op het gebied van
inkoop de samenwerking gezocht met onder andere de Metropoolregio Amsterdam (MRA).
Om te komen tot de realisatie van circulaire ambities in de regio, is samenwerking nodig met
ondernemers, initiatiefnemers, maatschappelijke instellingen en de inwoners in onze regio. Doe kan
via het sturen op het aanbieden van de eigen afval- en grondstoffen van gemeenten (en GAD), het
aanschaffen (inkoop) van producten en materialen en het aanjagen van initiatieven. Hierbij kunnen
gemeenten een belangrijke rol spelen. Op 28 januari 2019 vond de kick-off Circulair Ondernemen
plaats, waar een platform is gelanceerd om circulair initiatieven zichtbaar te maken.
Nieuwe stip op horizon: circulaire economie
Preventie, herontwerp, hergebruik van producten en materialen, werkgelegenheid en zoveel mogelijk
grondstoffen hoogwaardig hergebruiken zijn centrale thema s binnen de circulaire economie.
Gemeenten zijn een belangrijke speler als het gaat om de inzameling en verwerking van het afval en
grondstoffen afkomstig van de huishoudens in de regio. In Gooi en Vechtstreek is het Regionale
Uitvoeringsplan Huishoudelijk afval 2015-2020 (VANG) volop in uitvoering. De acties vanuit het plan
zijn door de GAD uitgevoerd en zijn deels afgerond. De resultaten van deze genomen maatregelen
vormen het vertrekpunt van een nieuw kader, een nieuwe stip op de horizon . Dit te ontwikkelen kader
gaat verder dan de inzameling en verwerking van de afval- en grondstoffen van huishoudens.
Evaluatie VANG
Een evaluatie van het huidige uitvoeringsprogramma VANG vormt onderdeel van de voorbereiding op
het nieuwe regionale programma grondstoffen. Dit voorjaar 2019 start de GAD met de evaluatie van
het Regionaal Uitvoeringsplan huishoudelijk afval 2015-2020. Bij deze evaluatie staat de vraag
centraal of de maatregelen uit het uitvoeringsplan de gestelde doelen en ambities hebben bereikt.
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De evaluatie zal inzicht geven in:

Of de ambities en doelstellingen behaald zijn.
-

De Afval- en grondstoffenprestaties (effectiviteit van de genomen maatregelen) per
gebiedstype.

-

De service en klanttevredenheid over de inzet van middelen en het proces van uitrol
(communicatie, begeleiding en ondersteuning inwoners etc.)



Of de financiële uitgaven binnen het gestelde financiële kader zijn gebleven.



De effectiviteit van het besluitvormingsproces.



Aanbevelingen voor bijstelling van de uitvoering van het Regionaal Uitvoeringsplan VANG in de
planperiode.
Een toekomstperspectief van mogelijke richtingen voor de nieuwe visie voor de planperiode 20212025.



Proces
Febr 2019

Bespreken memo op weg naar meer circulariteit in pfho Milieu & Duurzaamheid

Febr- April
2019

Vaststellen plan van aanpak Evaluatie Uitvoeringsplan hha 2015-2020 VANG

April 2019

Informeren raden.

Najaar 2019

Presenteren resultaten aan raadsleden middels een regiobijeenkomst, gekoppeld
aan nieuwe visie mogelijkheden naar 2025 Regio Gooi en Vechtstreek circulair
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