
 

 

Regio Gooi en Vechtstreek  |  Postbus 251, 1400 AG Bussum 

Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum  |  T: (035) 692 64 44  |  info@regiogv.nl 

KvK 32170415  |  IBAN NL40 BNGH 0285 0321 94  |  BIC BNGHNL2G  |  BTW NL 0019.37.194.B01 

 

 

Deze tekst in deze brief is met zorg samengesteld. Soms staan in de brief links naar externe websites. Regio Gooi en Vechtstreek is niet 

verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Lees ook onze privacyverklaring. 

 Datum 12-10-2021  Gemeenteraden 

Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, 

Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren 

 

 

 

Kenmerk 21.0006856 

Inlichtingen Marc Maassen  

Telefoon (035) 6926444 

Onderwerp Vaststelling grondstoffenvisie 

door algemeen bestuur Regio 

Gooi en Vechtstreek 

 

 

Geachte raadsleden, 

 

Vanaf oktober 2019 is een zorgvuldig proces ingezet naar een nieuwe Grondstoffenvisie voor onze Regio. 

Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 7 oktober 2021 deze visie vastgesteld, met grote 

waardering voor de totstandkoming in de verschillende gemeenteraden. De nieuwe Grondstoffenvisie 

geeft richting aan hoe wij in deze regio met onze grond- en afvalstoffen willen omgaan.  

 

De portefeuillehouders Milieu en Duurzaamheid zijn samen met de raden aan de slag gegaan met het 

ontwikkelen van de nieuwe visie. Deze is gestart met de evaluatie van het lopende regionale programma 

Van Afval Naar Grondstof (VANG). Bij het ontwikkelen van de visie hebben de raden een duidelijke 

voorkeur aangegeven voor een nieuw ontwikkelperspectief en hebben zij zich uitgesproken over het 

benutten van kansen in relatie tot maatschappelijke opgaven. Hoe we 10 jaar geleden met ons afval 

omgingen is niet meer hetzelfde als nu. De klimaatcrisis, het schaarser worden van grondstoffen en de 

impact van schadelijke stoffen op het milieu geven aan dat we tegen grenzen aan lopen: de 

afvalbeheerkosten nemen toe, terwijl de milieuresultaten achter blijven. In de Grondstoffenvisie zijn 

hoofdlijnen benoemd waarmee naast hergebruik ook een relatie wordt gelegd tussen het effect op ons 

milieu en onze leefomgeving. Naast duurzaamheid, wegen in toekomstige keuzes per ingezamelde 

afvalstroom ook het beheersbaar houden van de kosten en het waarborgen van de dienstverlening mee. 

 

Door in te zetten op het voorkomen van afval en het hergebruiken van producten en materialen, dragen 

we bij aan de transitie naar een nieuwe, toekomstbestendige en circulaire economie. Niet al het afval is 

opnieuw te gebruiken als grondstof. Op het terugdringen van niet herbruikbaar materiaal moet daarom 

aan de voorkant van de keten worden ingezet.  

Met deze grondstoffenvisie zetten we in Gooi en Vechtstreek een vervolgstap naar circulair en 

toekomstbestendig afvalbeheer. Deze omslag in het denken hebben de gemeenten gezamenlijk gemaakt. 

Namens het algemeen bestuur Regio Gooi en Vechtstreek,  

 

 

 

A.H.J.J. Luijten 

Waarnemend voorzitter 
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