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Op 15 april 2019 heeft u deelgenomen aan de thema avond over het Gemeentelijk 

Grondstoffenplan (GGP). Tijdens deze avond is gesproken over het nieuw op te stellen 

afvalbeleid. Aan de hand van de grondstoffendriehoek, die fysiek aanwezig was, is u gevraagd 

positie in te nemen in deze driehoek waarbij een afweging moest worden gemaakt tussen milieu, 

kosten en service.  

 

Op basis van deze informatie wordt een keuzenota opgesteld die komend najaar aan u ter 

besluitvorming wordt aangeboden. De keuzenota wordt voorzien van een achtergronddocument 

waarin uitgebreide informatie over de aspecten van afvalbeheer staat omschreven.  

 

De avond begon met een korte video over 

de landelijke doelen (de zogenaamde 

VANG doelstelling) en enkele aspecten 

van het afvalbeleid. Vervolgens werd u 

gevraagd positie in te nemen in de 

grondstoffendriehoek. Opvallend was dat 

niemand in de hoek van service ging 

staan; de algemene mening was dat de 

service al goed gaat en gecontinueerd 

mag worden. Uit het rapport Waardering 

afvalinzameling door HVC, uitgevoerd 

door I&O Research in april 2018 krijgen 

wij van onze inwoners het rapportcijfer 

7,4. 

Een opmerking die gemaakt werd over de 

driehoek was dat het onderdeel “social 

return” er niet in voor kwam.  
 

Na het innemen van positie in de grondstoffendriehoek werd u, aan de hand van mentimeter, 

een aantal vragen en stellingen voorgelegd. Als bijlage zijn de vragen en stellingen inclusief 

uitslag weergegeven. 

In mentimeter heeft u aangegeven het navolgende belangrijk te vinden om mee te nemen in het 

grondstoffenplan: 

 Kosten/baten analyse; voor Diftar en bron-/nascheiding;  

 Inzicht in alle kosten (onder andere ongediertebestrijding en afvalcoaches);  

 De mensen thuis motiveren om te composteren; 

 Inwoners het idee geven dat het oplevert om goed te scheiden; 
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 Inzicht wat grondstoffen opleveren; 

 Controle op groene bak. 

 

Over de hele avond zijn nog onderstaande, praktisch van aard zijnde, opmerkingen gemaakt: 

 In het voorjaar vaker GFT ophalen; 

 In het voorjaar een ophaalronde snoeiafval invoeren;  

 Meer informatie over mogelijkheden gratis extra PMD of GFT container. 

 

Eind van de avond is u gevraagd wederom positie in te nemen in de grondstoffendriehoek. De 

conclusie was dat, los van een aantal lichte verschuivingen van kosten naar milieu en visa versa, er 

geen verschil was ten opzichte van de positiebepaling aan het begin van de avond.  

 

Wij gaan druk aan de slag met de keuzenota inclusief achtergronddocument zodat wij die u 

komend najaar ter besluitvorming kunnen aanbieden. De input uit de themavond nemen wij 

uiteraard mee.  


