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Bureau Milieu en Werk heeft in 2014 een grondstoffenbeleidsplan opgesteld waarin een aantal mogelijkheden 
beschreven is om het scheidingsresultaat van afval in Goirle te verbeteren. Dit voorstel is op 16 juni 2014 
tijdens een thema-avond in de raad behandeld. De verdere uitwerking van dit plan is stil komen te liggen in 
afwachting van de invulling van de functie beleidsmedewerker milieu en duurzaamheid.  
 
De afvalmarkt is zo in beweging dat dit plan inmiddels alweer verouderd is en dat de cruciale opties over de 
inzamelingsmogelijkheden van restafval en van plastic opnieuw uitgewerkt zullen moeten worden. Hiertoe 
wordt momenteel een geactualiseerd grondstoffenbeleidsplan opgesteld. Er zijn echter op korte termijn kleine 
maatregelen getroffen met betrekking tot de inzameling van gft en plastic verpakkingsafval, die het 
scheidingsresultaat zullen verbeteren. De verwachting is dat deze maatregelen beiden kostenneutraal kunnen 
worden uitgevoerd.   
 
GFT 
Uit analyses is gebleken dat er veel tuinafval bij het restafval terechtkomt. Om goed scheiden te stimuleren, 
zouden de drempels hiervoor zo laag mogelijk moeten zijn. Door het altijd kosteloos kunnen inleveren van 
tuinafval bij de milieustraat en door een tweede groencontainer aan huis gratis aan te bieden, worden de 
financiële drempels om gft te scheiden verlaagd. Naar verwachting zullen meer mensen een tweede 
groencontainer nemen en zal tuinafval vaker bij de milieustraat worden ingeleverd, zodat er minder groenafval in 
de restafval container belandt. 
 
Plastic verpakkingsafval 
Inzamelwijze 
In het geactualiseerde grondstoffenbeleidsplan wordt uitgewerkt op welke wijze plastic verpakkingsmateriaal 
het beste ingezameld kan worden, om -overeenkomstig het bestuursakkoord- meer volume te generen voor deze 
reststroom, met een zo hoog mogelijke service voor onze inwoners tegen zo laag mogelijk tarief. Het huidige 
contract met de inzamelaar loopt echter nog tot 1 maart 2016. Het is daarom niet mogelijk de manier van 
inzamelen vóór die tijd te wijzigen. Recente ontwikkelingen met betrekking tot de inzameling van plastic, maken 



het echter erg aantrekkelijk om in afwachting van de uitkomst van het grondstoffenbeleidsplan alvast een paar 
(tijdelijke) maatregelen te treffen. 
 
Drankenkartons bij plastic verpakkingsmateriaal 
Sinds 2015 krijgen gemeenten een vergoeding voor het gescheiden inzamelen van drankenkartons. De huidige 
plasticafvalinzamelaar heeft het mogelijk gemaakt drankenkartons en blik uit het plastic verpakkingsafval te 
scheiden. Het is dan ook per direct mogelijk om blik en drankenkartons samen met plastic verpakkingsafval in 
eenzelfde zak in te zamelen. 
 
Inzamelcapaciteit 
Naar verwachting zal door de drankenkartons en het blik, de huidige inzamelcapaciteit ontoereikend zijn. Om 
deze toename op te kunnen vangen worden op basis van proef tijdelijk (voor een jaar) ook op maandagen plastic 
containers op de huidige locaties geplaatst. Dit in afwachting van een definitieve keuze voor de inzameling die 
op basis van het grondstoffenbeleidsplan gemaakt zal worden. Op de inzamellocaties zullen borden worden 
geplaatst waarop vermeld wordt wat er wel en niet in de containers mag en op welke dagen en tijdstippen de 
containers er staan. 
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