De Gemeenteraad van Albrandswaard

Uw brief van:

Ons kenmerk:

1310240

Uw kenmerk:

Contact:

N. Versteeg

Bijlage(n):

Doorkiesnummer:

010-5061711

E-mailadres:

n.versteeg@bar-organisatie.nl

Datum:

30 januari 2018

Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen fractie CU/SGP

Geachte raadsleden,

INLEIDING
Door de fractie van CU/SGP zijn op 8 januari 2018 onderstaande schriftelijke vragen gesteld n.a.v. de
raadsinformatiebrief van 12 december betreffende de: Beleidsnota Beter Scheiden, minder afval. Met
deze raadsinformatiebrief geven wij antwoord.
Raadsvragen
De fractie van CU/SGP heeft de volgende vragen voor de Wethouder:
1. In de raadsinformatiebrief geeft het college aan dat er, ook na eventuele aanpassingen, er
onvoldoende draagvlak is. Waarop heeft het college dit gebaseerd?
2. Bij welke fracties heeft het college geïnformeerd voor draagvlak voor de nieuwe beleidsnota?
Wij als ChristenUnie/SGP zijn niet benaderd.
3. Hoe denk het college over de te behalen doelstelling van de VNG inzake afvalscheiding? Is
deze nog te behalen? Zijn deze doelstellingen nog realistisch te behalen wanneer er na de
verkiezingen een nieuw beleidsplan moet worden opgesteld? Had het afvalbeleid niet een
hogere prioriteit moeten krijgen van het huidige college? Graag toelichting.
4. Kan de wethouder aangeven welke acties inzake het beleidsplan er in de afgelopen periode
(12 juni tot en met 12 december) zijn ondernomen en door wie? Graag toelichting.
5. Waarom heeft het college na een halfjaar na 12 juni (en de vergadering van 9 oktober) pas
besloten dit door te schuiven naar de volgende raadsperiode?
6. In de optiek van ChristenUnie/SGP wordt het nieuwe beleid op z’n vroegst eind mei 2018 pas
voorgelegd. Klopt ons scenario? Graag toelichting.
7. Wij als ChristenUnie/SGP hebben altijd positief tegenover het scheiden van afval gestaan en
vragen ons af of de milieudoelstellingen in 2021 behaald zullen worden, wanneer er door het
college geen nieuwe beleidsplan wordt voorgelegd. Hoe kijkt het college aan tegen deze
gemiste kans voor een beter milieu?
8. Wat moet er volgens het college gebeuren om de doelstelling van de VNG in 2021 te behalen?

Hofhoek 5 - 3176 PD Poortugaal - Postbus 1000 - 3160 GA Rhoon - T (010) 506 11 11 - E info@albrandswaard.nl

Beantwoording
Vraag 1: In de raadsinformatiebrief geeft het college aan dat, ook na eventuele aanpassingen, er
onvoldoende draagvlak is. Waarop heeft het college dit gebaseerd?
Antwoord:
Het college heeft dit gebaseerd op het Beraad & Advies d.d. 9 oktober 2017. Ondanks de presentatie
en aanvullende informatie is er door geen enkele fractie de wens geuit het voorstel door te willen
voeren.
Vraag 2: Bij welke fracties heeft het college geïnformeerd voor draagvlak voor de nieuwe beleidsnota?
Wij als ChristenUnie/SGP zijn niet benaderd.
Antwoord:
Het gebrek aan draagvlak dat naar voren kwam in het Beraad & Advies van 9 oktober werd bevestigd
bij verschillende informele gesprekken met raadsfracties.
Vraag 3: Hoe denk het college over de te behalen doelstelling van de VNG inzake afvalscheiding? Is
deze nog te behalen? Zijn deze doelstellingen nog realistisch te behalen wanneer er na de
verkiezingen een nieuw beleidsplan moet worden opgesteld? Had het afvalbeleid niet een hogere
prioriteit moeten krijgen van het huidige college? Graag toelichting.
Antwoord:
Het college is groot voorstander van het behalen van de VANG doelstellingen. We hebben om dit te
benadrukken eind 2016 ons gecommitteerd aan het bestuursakkoord “Verbeteren afvalpreventie en –
scheiding van huishoudelijk afval”. Deze is opgesteld door het samenwerkingsverband van Ministerie
van I en M, de VNG, de NVRD en Rijkswaterstaat. Het zittende college heeft slechts twee jaar om
beleid voor te bereiden en door te voeren. Afvalscheiding had hierbij zeker een prioriteit. Hiertoe
hebben wij het voorstel Beleidsnota Beter Scheiden, minder afval voorgelegd aan de gemeenteraad.
In onze optiek was dit een goed begin om te komen tot 75% afvalscheiding. Als in 2018 de raad een
besluit neemt over een nieuw afvalplan, is het mogelijk om de doelstellingen te halen indien er
verregaande maatregelen worden getroffen. Het is aan het volgende bestuur om een keuze te maken
voor uitvoeringsmaatregelen.
Vraag 4: Kan de wethouder aangeven welke acties inzake het beleidsplan er in de afgelopen periode
(12 juni tot en met 12 december) zijn ondernomen en door wie? Graag toelichting.
Antwoord:
Na het Beraad & Advies van 12 juni hebben wij de beleidsnota opnieuw kritisch bekeken. Alle opties
en mogelijkheden voor het behalen van betere scheiding zijn door de NV BAR Afvalbeheer
doorberekend en opnieuw tegen elkaar afgewogen. In samenwerking met de wethouder heeft dit
geleid tot de presentatie in het Beraad & Advies van 9 oktober.
Vraag 5: Waarom heeft het college na een halfjaar na 12 juni (en de vergadering van 9 oktober) pas
besloten dit door te schuiven naar de volgende raadsperiode?
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Antwoord:
In Beraad & Advies van 9 oktober 2018 bleek dat er in de huidige gemeenteraad onvoldoende
draagvlak is voor het plan. Er moet dus een nieuw plan worden gemaakt. Aangezien er in maart 2018
verkiezingen zijn vinden we het gepast om een nieuw beleidsplan over te laten aan het nieuwe
gemeentebestuur.
Vraag 6: In de optiek van ChristenUnie/SGP wordt het nieuwe beleid op z’n vroegst eind mei 2018 pas
voorgelegd. Klopt ons scenario? Graag toelichting.
Antwoord:
Wij adviseren het volgende bestuur om ruimschoots aandacht te geven aan afval en –beleid in het
inwerkprogramma van de nieuwe gemeenteraad. Op deze manier kan het tijdverlies zo veel mogelijk
worden beperkt. Wanneer een nieuw beleid kan wordt voorgelegd is aan het nieuwe college om te
bepalen.
Vraag 7: Wij als ChristenUnie/SGP hebben altijd positief tegenover het scheiden van afval gestaan en
vragen ons af of de milieudoelstellingen in 2021 behaald zullen worden, wanneer er door het college
geen nieuwe beleidsplan wordt voorgelegd. Hoe kijkt het college aan tegen deze gemiste kans voor
een beter milieu?
Antwoord:
Het college had liever gezien dat de voorgestelde beleidsnota met grote meerderheid in de raad was
vastgesteld. Dit was een goede eerste stap geweest in het behalen van de VANG doestellingen en
voor het milieu.
Vraag 8: Wat moet er volgens het college gebeuren om de doelstelling van de VNG in 2021 te
behalen?
Antwoord:
Het vaststellen van een nieuw afvalbeleid en doorvoeren van de bijbehorende maatregelen.
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