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In de raadsvergadering van april vorig jaar hebben we de motie 'behalen landelijke 

doelstellingen' aangenomen. Hierin werd het college opgeroepen om de 

scheidingsdoelstelling van 65% in 2016 te behalen en een strategie te ontwikkelen voor 

het behalen van de doelstelling om in 2020 75% van de herbruikbare stoffen te recyclen. 

 

Vragen: 

Volgens de voorjaarsrapportage wordt er op dit moment gewerkt aan het onderzoeken 

van mogelijkheden om deze doelstellingen te gaan halen. 

1. Wanneer wordt de strategie voor het behalen van de doelstelling van 2020 verwacht? 

Antwoord: 

Het college wil eerst de resultaten van de inmiddels genomen maatregelen en 

invoering van de twee extra containers afwachten. De strategie voor het 

behalen van de doelstelling 2020 kan dan na het eerste kwartaal 2017 aan de 

raad worden voorgelegd. 

 

Het streven is dat er op termijn sprake is van een circulaire economie waarin afval niet 

meer bestaat, maar grondstof vormt voor nieuwe producten of biologisch afbreekbaar is. 

Sommige gemeente kiezen er vanuit deze gedachte voor om hun afvalbeleidsplan om te 

vormen naar een grondstoffenplan. 

2. Wat vindt u van de suggestie om de afvalinzameling te gaan uitvoeren op basis van 

een grondstoffenplan? 

Antwoord: 

In het afvalbeleidsplan zijn afspraken gemaakt over het hoogwaardig 

hergebruik van grondstoffen volgens de “ladder van Lansink” (afvalbeleidsplan 

pagina 18, 23 en bijlage 1; pagina 37)  

Ongeveer 95% van alle grondstoffen uit Noordoostpolder wordt inmiddels 

nuttig hergebruikt waarbij de focus constant gericht is op hergebruik van 

grondstoffen zo hoog mogelijk op de ladder van Lansink. Het college is van 

mening dat een grondstoffenplan niet noodzakelijk is en dat het huidige 

afvalbeleidsplan voldoende handvatten biedt om grondstoffen hoogwaardig te 

hergebruiken.  

 

Jaarlijks produceren we 10 miljoen kilo aan huishoudelijk restafval in de oordoostpolder, 

wat in de verbrandingsovens verdwijnt. 

3. hoeveel bedrijfsafval wordt er jaarlijks geproduceerd? 

Antwoord: 

De hoeveelheid bedrijfsafval in Noordoostpolder is niet bekend. De gemeente 

zamelt geen bedrijfsafval in. 

 

4. Onderneemt de gemeente activiteiten om het scheiden van afval (dus voorkomen van 

restafval) door bedrijven te bevorderen? 

Antwoord: 

De gemeente onderneemt nagenoeg geen actie om het scheiden van afval bij 

bedrijven te bevorderen. Bedrijven moeten hun afval scheiden en zijn zelf 

verantwoordelijk voor het (gescheiden) inzamelen en afvoeren van afval. De 



verplichting om afval te scheiden staat veelal beschreven in de vergunningen 

van provincie of gemeente. Bovendien kunnen bedrijven besparen op 

bedrijfskosten door hun afval gescheiden af te voeren. Bedrijven hebben het 

inzamelen van gescheiden afval vaak al goed geregeld. 

 

Van een tweetal bedrijven (biologische boeren) hebben we te horen gekregen dat zij hun 

plastic graag gescheiden aan zouden willen bieden, maar hier geen mogelijkheid voor 

hebben. HVC neemt het niet mee omdat het geen huishoudelijk afval is, de Milieustraat 

neemt het niet aan en commerciële bedrijven bieden deze mogelijkheid niet. Indien 

gewenst adviseert de gemeente bedrijven wel over afvalinzameling of verwijst hen door 

naar particuliere afvalinzamelaars.  

 

5. Bent u bereid om op korte termijn mogelijkheden te bieden aan bedrijven die hun 

plastic gescheiden aan willen bieden? 

Antwoord: 

Er zijn drie landelijke afvalinzamelaars (Sita, Van Gansewinkel, Van Werven) 

benaderd over het bedrijfsmatig inzamelen van kunststof verpakkingen. Deze 

drie inzamelaars hebben aangegeven dat zij deze service kunnen bieden aan 

bedrijven in Noordoostpolder.  

 

6. Zijn er mogelijkheden (te creëren) om dit bedrijfsplastic via HVC in te zamelen? 

Antwoord: 

Zie antwoord vraag 5. HVC zamelt geen bedrijfsafval in. 

 

De gemeente dient het goede voorbeeld te geven, zo ook als het gaat om afvalscheiding 

7. in hoeverre wordt het afval van de gemeentelijke organisatie gescheiden? 

Antwoord: 

De gemeente heeft een overeenkomst voor het inzamelen en verwerken van 

afval voor de volgende afvalstromen: oud papier en karton, archief papier, ICT 

afval, Glas, GFT en restafval. Incidenteel wordt er op de gemeentewerf hout en 

puin afgevoerd. 

 

8. Bent u bereid om gescheiden afvalbakken neer te zetten in het gemeentehuis en in 

andere gemeentelijke gebouwen (zoals sporthallen en gemeentewerf)? 

Antwoord: 

Het gemeentehuis scheidt al veel afval. We gaan de komende periode 

onderzoeken of en op welke wijze we het inzamelen van PMD (plastic, metaal 

en drankkartons) kunnen organiseren.  
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