
 

 

 

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 
De gemeenteraad 
- 
31 augustus 2011 
Brief Staatssecretaris Atsma over afval 
Het college 
103816 
- 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Bij de behandeling van het afvalstoffenplan door uw raad heeft wethouder Van Ginkel 
u toegezegd u nog te informeren over de opvattingen van de staatssecretaris van I&M 
ten aanzien van het afvalinzamelingsbeleid.  
 
De lang verwachte brief van staatssecretaris Atsma van I&M is op 25 augustus naar de 
kamer gestuurd.  
 
In de brief werden een aantal zaken op afvalgebied besproken. In de volgende drie 
paragrafen worden de belangrijkste onderwerpen behandeld. 
 
1. Scheiding 
De staatssecretaris wil een betere scheiding en recycling en minder verwijdering van 
ons afval. 
De scheiding van het totale afval moet van 80% naar 83% stijgen en de scheiding van 
het huishoudelijke afval moet van gemiddeld 50% nu naar 60% stijgen. 
Dit moet worden ondersteund door het inzetten van de media om de burgers te wijzen 
op de nut en noodzaak van preventie en afvalscheiding. 
 
2. Verpakkingsafval 
De twee belangrijke zaken die spelen op het gebied van het verpakkingsafval zijn de 
volgende: 
- Aan het eind van 2012 loopt de raamovereenkomst af; 
- De bijdrage van 115 miljoen Euro van het afvalfonds wordt vanaf 2013 afgeschaft. 
De minister geeft in zijn brief aan dat ten behoeve van de kwaliteit en de 
zorgvuldigheid, het bedrijfsleven en de VNG hem verzocht hebben om meer tijd te 
nemen voor het maken van afspraken. Omdat de staatssecretaris veel waarde hecht 
aan een goede samenwerking met de betrokken partijen is hij akkoord gegaan met dit 
verzoek onder voorwaarden dat voor het eind van dit jaar duidelijk is hoe het beleid na 
2012 zal worden gecontinueerd. De verpakkingsbelasting zal pas worden afgeschaft 
wanneer het bedrijfsleven een goed alternatief systeem heeft. 
Bij wet is het geregeld dat de producenten verantwoordelijk zijn voor de inzameling en 
recycling van verpakkingsafval die ze op de Nederlandse markt brengen. Gemeenten 
leveren daar vanuit hun zorgplicht voor het huishoudelijk afval hun bijdrage aan. 
 
4. Huidige vergoeding 
Wat het gescheiden inzamelen van kunststof verpakkingsafval betreft krijgen de 
gemeenten dit jaar en volgend jaar een geïndexeerde vergoeding van € 475,- per ton. 
De hoogte van de vergoeding na 2012 is nog niet bekend. 
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Conclusie 
De dringende vraag waar gemeenten mee zitten die investeringen willen doen ten 
behoeve van het verpakkingsafval worden niet beantwoord. De brief geeft dus nog 
geen uitsluitsel over hoe het nu verder met het Raamakkoord verpakkingen gaat en er 
is nog geen duidelijkheid over bron- en nascheiden en ook niet over de financiering. 
Het streven is wel om na 2012 het beleid zoveel mogelijk te continueren. De uitdaging 
voor de staatsecretaris is om een nieuwe wijze van financiering te vinden, waarbij de 
bestaande verworvenheden bestaan blijven. 
 
Bijlage: Afvalbrief van Staatssecretaris Atsma 
 
Hoogachtend, 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris de burgemeester, 

 
  
Hans Cats mr. Harald M. Bergmann 
 
 


