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■

Albrandswaard zich gecommitteerd heeft aan het behalen van de VANG doelstellingen;

■

Variant 4 een enorme investering vergt van €1.764.OCX), terwijl daar onvoldoende
zekerheden tegenover staan;

■
■

De verwachting is dat de komende drie jaar grote stappen gezet worden in de
verpakkingsindustrie;
Variant 2 op papier de VANG doelstelling voor 2021 nog niet haalt, maar dat er met deze
variant wel een flinke sprong in de juiste richting wordt gemaakt, waarbij de service aan
onze bewoners onverminderd hoog blijft;

Overwegende dat:
■ Variant 4 op dit moment niet op draagvlak kan rekenen van inwoners, en het een taak van
de gemeente is om bij dit soort ingrijpende maatregelen bewoners mee te nemen in het

■

proces;
Variant 4 nog erg veel onduidelijkheden in zich heeft, zoals de lokaties van de ondergrondse
containers, hoe om te gaan met minder validen, ouderen, grote gezinnen en het
buitengebied;
Variant 2 veel goedkoper en gemakkelijker in te voeren is en zowel gemeente als inwoners

■

tijd geeft samen verdere stappen te zetten in de strijd tegen afval;
Eind 2021 de eerste balans opgemaakt kan worden over wat nascheiding werkelijk oplevert,

■

wat de stappen van de industrie en winkeliers opleveren en waar de behoefte en
mogelijkheden van inwoners liggen;
Besluit:
Het raadsvoorstel met Besluit nr.: 48309 als volgt aan te passen;
■ Punt 1. Te wijzigen in: Het beleidsplan Afval en Grondstoffen 2019-2023 vast te stellen
en variant 2 verder uit te werken, waarbij rekening gehouden wordt met gezinsgrootte
en mensen die, bv om medische redenen, bijzonder veel restafval aanbieden. Een
definitief voorstel voor de benodigde investeringskosten wordt meegenomen in de
voorjaarsnota 2020.
■ Punt 2 te wijzigen in: Eind 2021 een evaluatie uit te voeren en aan de hand van deze
uitkomsten, samen met inwoners, toe te werken naar een andere wijze van
afvalinzameling die passend is voor dat moment.
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