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AMENDEMENT 2020-06-18

Dit amendement heeft betrekking op voorstel nr. 20.0000859 
Onderwerp: Uitvoeringsplan recycle-tarief

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 29-06-2020,
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. in 2021 het Afvalbeleidsplan herzien moet worden en het jaar erop het contract met HVC afloopt;
2. In het huidige Afvalbeleidsplan 2011-2021 staat (Hoofdstuk 3 Ambities p.19):

Differentiatie in tarieven
De gemeente Noordoostpolder wil afvalscheiding stimuleren en creëert ruimte voor differentiatie 
in de tarieven. Het accent ligt daarbij echter niet op hoge tarieven voor veel afval, maar op het 
verlenen van een korting bij goede afvalscheiding.
(Hoofdstuk 5 Uitvoering p. 27)
5.1 Uitvoering van de afvalinzameling
De fysieke uitvoering van de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval is een 
reguliere taak die doorlopend plaatsvindt. Uiteraard moeten de ambities uit dit Afvalbeleidsplan 
daarin worden verwerkt. Daarom zullen die ambities worden toegepast bij ieder college- of 
raadsbesluit over huishoudelijk afval. Bijvoorbeeld bij besluiten over het aangaan van nieuwe 
contracten, het uitvoeren van proeven, het stellen van tarieven of het begroten van de kosten 
voor afvalbeheer,

van mening dat
1. in het jaar van herziening van het afvalbeleidsplan, en daarmee het maken van een nieuwe 

integrale afweging omtrent ons afvalbeleid, een rigoureuze koerswijziging als invoeren van het 
recycle-tarief welke indruist tegen het huidige beleidsplan, niet uit te leggen is aan onze inwoners;

2. het invoeren van het voorgestelde recycle-tarief, en daarmee het Uitvoeringplan Recycle-tarief 
niet conform de ambitie is opgesteld in het Afvalbeleidsplan 2011-2021 en daarom niet conform 
het huidige beleid;

3. door serviceverlaging (het verminderen van het afhalen van het GFT-afval) van kostenneutrale 
invoering geen sprake is,

besluit het voorstel als volgt gewijzigd vast te stellen,
1. Kennis te nemen van het Uitvoeringsplan Recycle-tarief;
2. Het Recycle-tarief niet te gaan invoeren;
3. Een budget van € 325.000 beschikbaar te stellen voor het invoeren van Recycle-tarief

bekostiging van de inzamelmiddelen bij de hoogbouw;
4. De 14e wijziging van de programmabegroting 2020-2023 vast te stellen;
5. Onze inwoners een prikkel te geven het restafval beter te scheiden door over te gaan 

tot lediging van de restafvalcontainer eens per 6 weken i.p. v. 4 weken voor de 
laagbouw, tot vaststelling van het nieuwe Afvalbeleidsplan.
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