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Vraag 1 Het afvalplan heeft in de vorige raadsperiode veel kritiek gekregen. Het plan wordt daarom op 
onderdelen  heroverwegen.  Wie  zijn  er  bij  deze  heroverweging  betrokken  en  op  welke  wijze 
hebben/krijgen inwoners inspraak?

Antwoord 
Het college is volop bezig met de heroverweging van het afvalbeleidsplan. De verwachting is dat het 
college  op  korte  termijn  een  beslissing  kan  nemen  over  de  te  heroverwegen  onderdelen  van  het 
beleidsplan. Vervolgens wordt dit uitgewerkt en zal het aangepaste beleidsplan naar uw raad worden 
gestuurd. Nu zijn met name het college en de NV betrokken. In het plan wordt ingegaan op inspraak en 
participatie. 

Vraag 2 Veel inwoners zijn benieuwd naar het aangepaste afvalplan. Het is de bedoeling dat in het 
eerste kwartaal van 2019 een aangepast plan aan de raad wordt voorgelegd. Van welke factoren is het 
afhankelijk of deze planning wordt gehaald?

Antwoord
Het  college  kiest  voor  een  zorgvuldig  proces,  zodat  we  tot  een  afgewogen  voorstel  komen.  De 
heroverweging van het beleidsplan vergt ook het nodige rekenwerk. Het college ligt echter op schema 
en zal in het eerste kwartaal van 2019 een aangepast plan aan de raad voorleggen.

Vraag 3 Kliko’s uit de herstructureringsgebieden worden door de gemeente ingenomen. In veel gevallen 
zijn deze kliko’s nog goed. Wat wordt hiermee gedaan?

Antwoord
Feit  is  dat  de  meeste  minicontainers  ruim  24  jaar  oud  en  aan  vervanging  toe  zijn.  Indien  de 
minicontainers worden omgewisseld, worden de oude containers ingenomen door de leverancier van de 
nieuwe  containers.  De  huidige  containers  worden  “ingeruild”.  Wij  ontvangen  hiervoor  een 
opbrengstwaarde.  De leverancier wordt eigenaar van de inruilcontainers en bepaalt  wat ermee gaat 
gebeuren. Over het algemeen worden de containers gerecycled en vermalen tot korrels waarna het 
ingezet wordt voor de productie van nieuwe containers.  


