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MOTIE 2020-01-8
Onderwerp: Afvalscheiding - gecombineerde afvalbakken

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 27-01-2020
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. de gemeente Noordoostpolder een schone en duurzame gemeente wil zijn;
2. de gemeente in 2025 toe wil naar 60 kg restafval;
3. van bewoners gevraagd word dat zij hun afval thuis steeds beter gaan scheiden;
4. het in de openbare ruimte nu niet mogelijk is om je afval gescheiden kwijt te 

kunnen,

van mening dat
1. we ons afval zoveel mogelijk moeten scheiden voor hergebruik;
2. dit een bijdrage levert aan het terugdringen van het gebruik van grondstoffen en 

aan een circulaire economie;
3. de gemeente veel baat heeft bij het beter scheiden van afvalstromen en het geld 

oplevert wanneer mensen hun afval beter scheiden;
4. gescheiden afvalinzameling in de openbare ruimte een stimulerende werking op 

bewoners heeft om thuis hun afval beter te scheiden;
5. afvalscheiding in de openbare ruimte door de gemeente gefaciliteerd zou moeten 

worden door op strategische plekken gecombineerde afvalbakken neer te zetten,

verzoekt het college
1. op plekken in de openbare ruimte waar veel mensen komen (zoals het centrum) 

gecombineerde afvalbakken te plaatsen, met dezelfde kleurcode als de containers 
thuis;

2. in de toekomst bij het plaatsen van nieuwe afvalbakken waar mogelijk te kiezen 
voor gecombineerde afvalbakken

en gaat over tot de orde van de dag.
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