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Samenvatting
Het college heeft op 30 augustus 2016 besloten om een samenwerking aan te gaan met het
Brabants Afval Team (BAT) om op korte termijn tot uitvoering van het
grondstoffenbeleidsplan over te gaan. De gemeente behoudt hierbij maximale
beleidsvrijheid waarbij de service aan de burger, het laaghouden van de kosten en het
behalen van de ambitie gerealiseerd kan worden.
Inleiding
Uw raad heeft 15 december 2015 het grondstoffenbeleidsplan vastgesteld en hiermee het
besluit genomen dat de hoeveelheid restafval per inwoner in 2021 afgenomen moet zijn
naar maximaal 60 kilogram per inwoner. Voor implementatie van het
grondstoffenbeleidsplan is in juli 2016 voor één jaar een adviseur aangesteld. In deze
informatiebrief wordt u op de hoogte gebracht van de stand van zaken met betrekking tot
de implementatie van het grondstoffenbeleidsplan.
Uitvoering acties grondstoffenbeleidsplan
Sinds de vaststelling van het plan is een aantal acties uitgevoerd. Achter elke actie wordt
aangegeven wat het resultaat van de actie is:
1. Samen met plastic verpakkingsafval ook blik (metaal) en drankenkartons inzamelen
(PMD)
De inzameling is 15 juni 2015 gestart en heeft geleid tot ruim 150 ton per jaar meer
gescheiden ingezameld PMD. Deze hoeveelheid is niet in het restafval terecht gekomen.
2. Geen kosten rekenen voor het innemen van grof tuinafval bij de milieustraat
Deze actie heeft niet geleid tot meer aanbod van grof tuinafval. Omdat er geen
sorteeranalyse heeft plaatsgevonden kan niet worden vastgesteld of het geleid heeft tot
minder grof tuinafval in het restafval.
3. Geen kosten meer rekenen voor tweede gft-container vanaf 1 januari 2016
Er zijn 251 extra gft-containers aangevraagd, dit heeft niet geleid tot meer aanbod van gftafval. Of het aandeel gft in het restafval af- of toegenomen is, kan niet worden vastgesteld
omdat er geen sorteeranalyse is uitgevoerd.
De volgende acties uit het grondstoffenbeleidsplan staan nog open:
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1. Onderzoeken / pilots naar de beste inzamelwijze voor restafval, gft en PMD
Scheiden van afval kan vergeleken worden met communicerende vaten. Wordt er meer
PMD, papier of gft gescheiden ingezameld dan vermindert direct de hoeveelheid restafval.
Daarom wordt de afvalstroom papier toegevoegd bij deze actie. De pilots / onderzoeken die
nodig zijn om de ambitie te realiseren, worden uitgevoerd vanaf 2017.
Om de beste inzamelwijze vast te kunnen stellen, heeft een marktconsultatie
plaatsgevonden. De belangrijkste conclusie uit de marktconsultatie is dat één beste
inzamelwijze niet bestaat. De inzamelwijze is afhankelijk van lokale omstandigheden.
Daarnaast is het advies om samen te werken met één (inzamel)partner. Hierbij brengt de
partner praktijkkennis in welke nodig is om een uitvoeringsplan vorm te geven.
2. Meer afvalstromen aan huis inzamelen
De prioriteit wordt gelegd daar waar de meeste milieuwinst is te halen.
3. Aanbesteding / integrale opdracht afvalinzameling
De ambitie van 60 kilogram per inwoner in 2021 past binnen de wijziging van een lineaire
economie naar een circulaire economie waarbij afval een onderdeel is van een product- of
materiaalketen. Door de circulaire economie ontstaan er innovaties op het gebied van
inzameling en verwerking van afval
om te komen tot zo zuiver
mogelijke grondstoffen. Dit
betekent dat de organisatie met
betrekking tot de afvalinzameling
flexibel moet zijn waarbij snel kan
worden gehandeld. Hierop is een
conventionele aanbesteding
waarbij vooraf de uitvoering exact
moet worden aangegeven, geen
antwoord.
Op basis van bovenstaande en de marktconsultatie zijn drie mogelijke
samenwerkingsvormen onderzocht waarbij de gemeente haar identiteit behoudt en als
gevolg daarvan haar eigen beleid kan bepalen. Het betreft samenwerking met een publieke
organisatie (waarbij het BAT het meest voor de hand ligt als huidige inzamelaar en vanwege
de geografische ligging), private organisatie en op basis van prestatie-inkoop (Best Value
Procurement). Deze mogelijkheden zijn getoetst op de onderwerpen juridisch,
beleidsinvloed, flexibiliteit, kosten, continuïteit en social return. Een samenwerking met een
publieke organisatie scoort ten opzichte van de andere twee opties op de punten flexibiliteit
en continuïteit het hoogst en ten aanzien van de andere punten gelijk of hoger. Het college
heeft daarom op 30 augustus 2016 besloten om een samenwerking aan te gaan met het
BAT.
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Toetsing reeds gemaakt afspraken
Toekomstvisie
Denken en handelen vanuit een duurzame balans
1. Zuinig op onze grondstoffen, natuurlijke en menselijke bronnen.
Dit wordt bereikt door bronscheiding te realiseren van afvalstoffen die opnieuw als
grondstof kunnen worden ingezet.
2. Er zijn steeds minder middelen, vandaar dat er voor een betere en slimmere
samenwerking wordt gekozen.
Er wordt samengewerkt met een partner die praktijkkennis inbrengt.
Bestuursakkoord
Addendum: Duurzaamheid
3. Het scheiden bij de bron of verwerker maakt deel uit van het onderzoek naar wijze
van inzameling om bij te dragen aan de ambitie van 95 % hergebruik.
Er wordt ingezet op een verbetering van de bronscheiding. Daarnaast wordt (indien nodig)
ook ingezet op nascheiding als aanvulling op de bronscheiding. Het landelijk beleid is erop
gericht dat aan de bron moet worden gescheiden, op dit moment is nascheiding in plaats
van bronscheiding geen optie.
Slim Samenwerken / samenwerking tussen de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk
4. Vanwege de verschillen in het afvalbeleid van de drie gemeenten en de (af)lopende
contracten in de verschillende gemeenten, vraagt de samenwerking een langere
voorbereidingsperiode dan nu wenselijk is in verband met de voortgang uitvoering
grondstoffenbeleidsplan. In de toekomst kan worden gekeken naar een
samenwerking op beleidsniveau.
Hoe verder?
Er wordt:
o Een projectstructuur opgezet met betrekking tot de uitvoering;
o Samenwerking met BAT vormgegeven;
o Een gezamenlijk uitvoeringsplan opgesteld;
o Een communicatieplan opgesteld en uitvoering gegeven om de inwoners vanaf het
begin te informeren waar de gemeente mee bezig is en waarom.
U wordt in november geïnformeerd over de voortgang.
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