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Voorstel 
1. In te stemmen met het "Grondstoffenbeleidsplan Goirle 2022-2027, van afval naar grondstof 

voor een circulaire economie". 

 
Inleiding 
Bij de beleidsanalyse van de omgevingsvisie is verwezen naar het huidige grondstoffenbeleidsplan 
dat in 2021 afloopt. Het voorliggende beleidsplan is in lijn gebracht met de centrale waarden van de 
Omgevingsvisie. Een evaluatie van het grondstoffenbeleidsplan 2016-2021 is uw raad aangeboden op 
13 april 2021. 
 
Argumenten 
1.1. Met het grondstoffenbeleidsplan stelt de raad vertrekpunten en doelstellingen vast die de 

basis vormen voor het op te stellen uitvoeringsplan. 
Het doel van het grondstoffenbeleidsplan is een kader vast te stellen voor het uitvoeringsplan. In het 
grondstoffenbeleidsplan worden vertrekpunten voorgelegd waarbij gevraagd wordt in te stemmen of 
desgewenst te wijzigen. In het uitvoeringsplan wordt vervolgens verder uitgewerkt wat de gevolgen 
zijn voor inrichting, beheer en onderhoud van het huishoudelijk afvalbeheer in onze gemeente. 
Daarbij worden ook de financiële consequenties in beeld gebracht. 
 
1.2. Het advies past in het kader van de Omgevingsvisie. 
In de Omgevingsvisie is op hoofdlijnen een ambitie bepaald voor een gemeente waarin het ‘Goed 
toeven’ is. Een doelmatig afvalbeheer is daar onderdeel van. In de Omgevingsvisie worden ook 
ambities uitgesproken met betrekking tot klimaatadaptatie en biodiversiteit. Die thema’s hebben ook 
een plek in het grondstoffenbeleidsplan 2022-2027 en nader op te stellen uitvoeringsplan. 
 
Kanttekeningen 
1.1. Het College is bevoegd een uitvoeringsplan vast te stellen. 
Afvalbeheer valt onder de nieuwe Omgevingswet. Voor inpassing is nog geen sjabloon beschikbaar 
en wordt de mogelijkheid geboden van een aanvullend beleidsplan. Dit grondstoffenbeleidsplan 
biedt de raad de mogelijkheid de koers uit te zetten voor de omslag van afval naar grondstof.  
 
De suggesties en knelpunten die zijn opgehaald tijdens de beeldvormende vergaderingen van 9 
maart en 6 juli 2021 worden meegenomen in de uitwerking van een uitvoeringsplan voor de 
milieustraat. Voor andere aandachtsvelden wordt voorlopig geen uitvoeringsplan opgesteld. 
 
1.2. Het beleidskader heeft een looptijd tot voorbij de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen 



Als gevolg van de looptijd van het eerdere grondstoffenbeleidsplan wordt het huidige 
Grondstoffenbeleidsplan Goirle 2022-2027 ter instemming voorgelegd aan de raad op een moment 
dat uitvoering daarvan niet meer zal plaatsvinden voor de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. De 
nieuwe coalitie moet dan het beleid gaan uitvoeren van de huidige coalitie. Door de looptijd 
(eenmalig) te verlengen tot en met 2027 en vervolgens te werken met looptijden van vier jaren 
wordt nieuwe bestuurders alle ruimte gegeven voor het vormgeven van zowel beleid als uitvoering.  

 
Financiën 
Dit voorstel heeft geen directe financiële consequenties.   
 
Communicatie 
De communicatie over de omslag van afval naar grondstof zal worden beschreven in het 
uitvoeringsplan. 
 
Vervolg 
Na een positieve besluitvorming door de raad gaan we verder met het schrijven van een  
uitvoeringsplan specifiek voor de milieustraat vanwege de noodzaak tot het nemen van maatregelen.  
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