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Betreft: : planning bestuurlijke besluitvorming afvalbeleid

Geachte raadsleden,

INLEIDING
In 2017 heeft het college een start gemaakt met het opstellen een nieuw afvalbeleidsplan voor
Albrandswaard. Na een informele sessie met de raad is er in het najaar verder gewerkt aan dit
beleidsplan. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen en daarna de formatieperiode heeft de
uitwerking van het afvalbeleidsplan vertraging opgelopen. Na het zomerreces van 2018 heeft het college
de werkzaamheden om te komen tot een nieuw afvalbeleidsplan voortvarend opgepakt. Met deze brief
geven we u de laatste stand van zaken en de planning voor de bestuurlijke besluitvorming.

KERNBOODSCHAP

Het college wil de hoeveelheid restafval in Albrandswaard verder terugdringen door toepassing van de
VANG doelstellingen (Van Afval Naar Grondstof). Het Kabinet streeft voor 2020 en verder naar de
doelstelling om de hoeveelheid restafval per inwoner terug te brengen naar 100 kilo per persoon per jaar.
Nu is dat nog ruim 220 kilo per inwoner per jaar.

VERVOLG
Op 20 november 2018 organiseren we een informele raadssessie om gezamenlijk te spreken over de
keuzen voor de afvalinzameling in Albrandswaard. Wij nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen
en samen met ons de hoofdrichting te bepalen. In vervolg hierop wordt er rond eind november/begin
december een informatieavond voor de bewoners georganiseerd.
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Eind december neemt het college dan een besluit over het afvalbeleidsplan. Het afvalbeleidsplan wordt in
januari besproken in commissieverband, waarna uw raad het plan in februari 2019 kan vaststellen.

Wij vertrouwen er op u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de locosecretaris,
de burgemeester,

Dick Mol

drs. Hans-Christoph Wagner

