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Geachte leden van de raad, 

 

Met deze brief informeren we u over de laatste stand van zaken rondom het project Anders met 

Afval: samen naar een nieuw gedragen afvalbeleid. 

 

Op donderdag 14 juni was er een beeldvormende raad over afvalinzameling en -scheiding waar 

velen van u aanwezig waren. Tijdens deze bijeenkomst kreeg u een uitgebreide terugkoppeling 

over de opbrengst van de eerste bewonersraadpleging: de eerste enquête, de afval 

inspiratiebijeenkomsten en heel veel gesprekken met bewonersorganisaties. Er is heel veel 

informatie opgehaald wat we met u mochten delen. 

 

BETROKKEN INWONERS WILLEN MEER DIENSTVERLENING VOOR MEER RESULTAAT 

Veel  inwoners hebben op één of andere manier meegedaan aan de eerste bewonersraadpleging:  

• 1489 ingevulde enquêteformulieren, 

• 37 interviews met dorps- en bewonersorganisaties, 

• enkele tientallen mails en enkele tientallen reacties op onze facebookpagina. 

Deze bewoners zijn zeer betrokken bij hun eigen leefomgeving en doen best veel aan afval 

scheiden. Bij de inwoners is er draagvlak voor de recycledoelstellingen en willen graag geholpen 

worden om nog beter te kunnen scheiden (dienstverlening). De inwoners willen bijvoorbeeld dat we 

de inzameling van verpakkingsafval en GFT-afval verbeteren. Daarnaast vinden ze de tarieven op 

het afvalbrengstation te hoog en zien ze graag dat de gemeente goed gedrag op een positieve 

manier beloont. 

 

Daarnaast ergert men zich aan zwerfafval en dumpingen en wenst men dat hier ook echt wat mee 

gebeurt. Ook vindt men het raar dat inwoners worden gestimuleerd om afval te scheiden terwijl bij 

dorpshuizen en bedrijven alles gewoon in één container wordt ingezameld. Ook de vuilnisbakken 



   

 Pagina: 2 van 2 

 Datum: 3 september 2018 

 Zaak: 2018-002106 

 

 

zouden, naar wens van de inwoner, moeten worden vervangen door circulaire afvalbakken zodat je 

ook op straat je afval gescheiden kan aanbieden. 

 

WENSEN INWONERS VERWERKT IN EEN AANTAL VARIANTEN 

De afgelopen periode heeft het bureau JMA een aantal varianten voor de toekomstige 

afvalinzameling uitgewerkt. Zij heeft daarbij rekening gehouden met de 1e bewonersraadpleging, 

de opmerkingen en vragen uit de beeldvormende raad en de input van het Team Afvalinzameling 

van de IBOR. In de uitwerking van de varianten geeft JMA aan wat de effecten van de varianten zijn 

op de afvalscheiding, het dienstverleningsniveau en op de afvalverwijderingskosten. 

 

TWEEDE ENQUETE: KIEZEN OP BASIS VAN DUIDELIJKE QONSEQUENTIES 

Deze varianten met hun effecten leggen we in een 2e afvalenquête voor aan onze inwoners. We 

nodigen hen uit een voorkeur uit te spreken voor een bepaalde variant, bijvoorbeeld voor de 

inzameling van verpakkingsafval. Deze 2e afvalenquête voorzien wij weer van de nodige publiciteit.  

Deze 2e afvalenquête start op dinsdag 11 september. Op 11 en 12 september houden wij een 

tweetal informatieavonden, waarin wij uitleg geven over deze 2e afvalenquête. U bent hier van 

harte welkom. 

 

De resultaten van deze 2e afvalenquête gebruiken wij om een aantal scenario’s op te stellen voor 

de toekomstige afvalinzameling. JMA brengt de effecten van deze scenario’s nader in beeld. Deze 

scenario’s zijn erop gericht om de recycledoelstellingen - die wij hebben vastgelegd in het 

coalitieakkoord – te realiseren. Vervolgens wordt een beleidsplan Van Afval Naar Grondstof 

opgesteld. Enkele belangrijke onderdelen hiervan zijn de analyse, een voorstel voor het beleid en 

de scenario’s met maatregelen om de beleidsdoelstellingen te realiseren.  

 

STAPPEN NAAR BESLUITVORMING NIEUW AFVALBELEID 

Het beleidsplan leggen wij aan u voor in de volgende stappen: 

19 oktober werkbezoek raad bij Attero 

6 november Informatieve raadsbijeenkomst 

15 november Raadscommissie 

29 november Voorgenomen besluit raad 

 

Het voorgenomen besluit van 29 november leggen wij in een formele inspraakronde aan de 

inwoners voor, waarna het beleid begin volgend jaar definitief wordt vastgesteld door uw raad. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 


