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AMENDEMENT 2020-01-8a
Onderwerp: Nieuwe koers afvalscheiding - 30 kilo restafval in 2030
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 27-01-2020
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat
1. de landelijke overheid heeft bepaald dat elke gemeente in Nederland meer
inspanning moet leveren om meer recyclebare afvalstromen te scheiden uit het
restafval;
2. het Rijk als doel heeft gesteld om vanaf 2025 maximaal 30 kg per persoon per
jaar aan restafval over te houden;
3. het Rijk een heffing van 32,12 euro per ton restafval heeft ingesteld om
gemeenten te stimuleren deze doelstelling te gaan halen;
4. met de 'Nieuwe koers van afvalscheiding' verwacht wordt dat men in
Noordoostpolder per persoon 60 kg restafval overhoudt in 2025,
5. diverse ontwikkelingen zullen leiden tot minder afval, zoals het EU verbod op
eenmalig plastic en EU normen voor repareerbaarheid van apparatuur welke
beiden vanaf 2021 gaan gelden
van mening dat
1. we ernaar zouden moeten blijven streven om de landelijke scheidingsdoelstelling
van 30 kg restafval per persoon per jaar te halen;
2. het nu gestelde doel van 60 kg restafval in 2025 een realistische doelstelling is en
een flinke verbetering betekent ten opzichte van de huidige 140 kg;
3. het goed is om een ambitie te hebben voor na 2025, zodat we blijven streven
naar het verbeteren van de afvalscheiding;
4. nieuwe landelijke en Europese wetgeving en beleid het makkelijker gaan maken
om hogere scheidingsdoelstellingen te halen;
5. we het doel van 30 kg per persoon per jaar zouden kunnen gaan hanteren voor
2030,
besluit het voorstel als volgt aangepast vast te stellen
1. Vaststellen van de voorgestelde koers voor de afvalscheiding 'Op naar 60 kilo
restafval 2019-2025'; met de toevoeging aan paragraaf 2.1 Doelstelling en
resultaat (pag. 5):
Ambitie
30 kg restafval per persoon/per jaar in 2030
2. Een budget van € 60.000 beschikbaar te stellen ten behoeve de uitwerking van de
voorgestelde koers voor de afvalscheiding 'Op naar 60 kilo restafval 2019-2025'.
3. Het investeringsplan t.z.t. voor vaststelling voorleggen.
4. De 6e wijziging van de programmabegroting 2020-2023 vaststellen.
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