Raadsmededeling - Openbaar
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95/2016
9 juni 2016
Jan ten Klooster
T.M.M. Kok
beantwoording toezegging aan de raad d.d. 26 januari 2016 n.a.v. vragen
Nota afvalstoffen

Aanleiding
Bij het vaststellen van de Nota afvalstoffen, op 26 januari jl. zijn er vanuit de raad enkele vragen gesteld
/ opmerkingen gemaakt. Een hiervan ging over de kringloopactiviteiten van Dorcas en Aktief. Omdat wij
met beide partijen nog in gesprek waren, hebben wij met de beantwoording van de vragen gewacht
totdat er wat meer duidelijkheid is. Inmiddels is er meer duidelijkheid.
Inhoud mededeling
Vraag/opm. : Investeringsbegroting plaatsen en onderhouden van containers en kijken of
plaatsen bestemmingsplan technisch kan.
Begroting kosten invoering omgekeerd inzamelen
Ondergrondse restafvalcontainers
- Jaarlijkse kosten rente en afschrijving
- Eenmalige kosten plaatsing

€ 151.743,23
€ 262.100,90

Het plaatsen van ondergrondse restafvalcontainers kan binnen de bestaande bestemmingen. Wijziging
of ontheffingen van het bestemmingsplan zijn dus niet nodig. Verder zijn voor deze containers geen
omgevingsvergunningen bouwen nodig.
Vraag/opm. : Gesprekken aangaan met verenigingen die nu oud papier inzamelen.
Voormalige inzamelaars zijn uitgenodigd voor een informatieavond/workshop voor advies bij het zoeken
naar alternatieve financieringsbronnen. Van de 13 verenigingen hebben er 6 aangegeven dat ze hier
belangstelling voor hebben.
Daarnaast worden verenigingen uitgenodigd voor een gesprek over de beëindiging van de
overeenkomst. Wordt vervolgd.
Vraag/opm. : Bij jaarrekening 2016 of begroting of een ander geschikt moment een overzicht van
de opbrengst van het zagen van hout.
Het overzicht in de nota geeft een vertekend beeld, omdat bij grotere projecten de opbrengsten van het
hout in de projectkosten verwerkt zijn. Een compleet overzicht is er dus niet.
Vraag: Gesprekken aangaan met Actief en Dorcas
Dorcas wil tegemoetkomen aan onze om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Hoe dit
concreet ingevuld kan worden is in onderzoek. Als hier goede afspraken over gemaakt kunnen worden
vraagt Dorcas een inzamelvergunning aan voor herbruikbaar grof huishoudelijk afval (zogeheten

goedzooi). Daarnaast gaan met Aktief in gesprek over een nieuwe overeenkomst voor het inzamelen
van ‘goedzooi’.
Vraag/opm. : Raadsmededeling over de tijdens de raadsvergadering genoemde knelpunten (w.o.
gft –container buitengebied) en over de gefaseerde invoering.
Zoals in vastgesteld wordt de inzameling van gft in het buitengebied geherintroduceerd. Bewoners die
al een gechipte container hebben, kunnen die container dan gebruiken. Bij bewoners die wel niet
gechipte gft-container hebben, kunnen deze laten chippen en waar geen gft-container meer is, wordt
een nieuwe geplaatst. Alle huishoudens (ook die in de kernen) krijgen de mogelijkheid om de reguliere
gft-container van 140 liter kosteloos om te laten wisselen voor een grote (240-liter) container.
Zowel uit sorteerproeven als gesprekken met bewoners van het buitengebied blijkt dat men regelmatig
gft-afval in bij het restafval doet. Dat gebeurt met name wanneer de grijze container bij het aanbieden
nog niet helemaal vol is. Die wordt dan ‘afgevuld’ met gft-afval. Dat zal niet meer gebeuren wanneer bij
omgekeerd inzamelen de gft-container tegen nul-tarief kan worden aangeboden – dus zo vaak als
mogelijk zonder extra kosten. In Oost Gelre, waar omgekeerd inzamelen op 1 januari 2015 is
ingevoerd, is de inzameling van gft in het buitengebied ook ingevoerd. Mede daardoor is in Oost Gelre
de ingezamelde hoeveelheid gft gestegen naar 180 kg per inwoner (Aalten zit op 60 kg/inwoner per
jaar). Dat heeft mede bijgedragen aan het succes van omgekeerd inzamelen in Oost Gelre, met een
hergebruikspercentage van bijna 90% en nog maar 43 kg restafval per inwoner per jaar (ter vergelijking:
in Aalten (2015): 139 kg).

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:

De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd:

