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Betreft: Beleidsnota Beter scheiden, minder afval

Geachte raadsleden, 

INLEIDING
In het Beraad & Advies ruimte van 12 juni 2017 is beleidsnota beter scheiden, minder afval 
besproken. In de nota zijn een aantal maatregelen voorgesteld om de afvalscheiding te verbeteren. 
Tijdens de behandeling waren bij de raad twijfels over de voorgestelde maatregelen waarna het 
voorstel is teruggetrokken. Tijdens het beraad & advies ruimte van 9 oktober is een toelichting 
gegeven op de voorgestelde maatregelen. Deze toelichting heeft meer duidelijkheid gebracht maar de 
raad niet overtuigd. 

KERNBOODSCHAP

Het college heeft besloten geen aangepaste versie van de beleidsnota Beter scheiden, minder afval in 
de raad te brengen. 

TOELICHTING
Ondanks de toelichting is na een rondgang bij verschillende fracties gebleken dat er voor de 
beleidsnota onvoldoende draagvlak is. Het college is van mening dat verdere aanpassingen hierin 
geen verandering zal brengen. Er is daarom besloten geen nieuwe beleidsnota afval in de raad te 
brengen. Het opstellen van een breed gedragen afvalbeleidsplan wordt aan een nieuw college 
overgedragen. 

CONSEQUENTIES

Omdat er geen beleidsnota is vastgesteld is er geen financieel kader op basis waarvan de voorziening 
afvalstoffenheffing herberekend kan worden. Het is daarom niet mogelijk/verstandig om een 
herberekening te maken van de afvalstoffenheffing en te bepalen wat er met het tarief moet gebeuren. 
Er is simpelweg geen duidelijkheid over welke toekomstige investeringen er nog gedaan moeten 
worden en welke impact dit heeft op de voorziening. Op zijn vroegst verwachten we bij de behandeling 
van de begroting 2019 zicht te hebben op de mogelijkheden om de afvalstoffenheffing structureel te 
verlagen. Het in het collegeprogramma opgenomen speerpunt kan hierdoor niet worden gerealiseerd. 



VERVOLG
Na vorming van een nieuw college wordt een nieuwe strategie bepaald voor het opstellen van een 
afvalbeleidsplan. Een nieuw afvalbeleidsplan zal vervolgens aan de raad worden voorgelegd. 

Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 


