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Wensen en bedenkingen initiatiefuoorstel Van Afual Naar Grondstof
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Voor de raadsvergadering van z6 oktober 2or7 staat een initiatiefuoorstel met betrekking tot
het onderwerp Van Afüal Naar Grondstof op de agenda. Het initiatiefuoorstel is gelijk aan ons
eerdere raadsvoorstel over dit onderwerp. Wrj hebben dan ook geen wensen en bedenkingen
ten aanzien van dit voorstel.

In de beraadslagingen over ons raadsvoorstel in de oordeelvormende raad van L4 september en
de besluitvormende raad van zB september hebben wij geconstateerd dat bij verschillende
fracties diverse zorgen leven, met name ten aanzien van draagvlak bij de inwoners en de
gevolgen voor specifieke doelgroepen zoals ouderen en gezinnen. Hieronder gaan wij daar
graag op in, zodat dit bijdraagt aan de behandeling van het initiatiefuoorstel.

Landel[ike ambities
Het voorstel sluit goed aan bij de landelijke ambities ten aanzien van de circulaire economie en
het reduceren van onbruikbaar restafual. Het voorstel behelst een principebesluit om als
Oegstgeest te voldoen aan de landelijke doelstellingen om de hoeveelheid restafual te reduceren
tot maximaal roo kg per inwoner en minimaalT5%vanhet afual gescheiden in te zamelen. Om
deze doelstellingen te realiseren per 2o2g wordt voorgesteld over te gaan op het principe van
omgekeerd inzamelen in combinatie met een tarief op het aanbieden van restafual.
Wij zijn nog steeds van mening dat het voorstel een goed begaanbare weg is met maatregelen
die elders in Nederland bewezen goede resultaten hebben gerealiseerd. De voorgestelde
maatregelen sluiten naar onze mening goed aan bij het karakter van Oegstgeest. Oegstgeest
heeft een homogeen samengestelde samenleving met veelal hoogopgeleide en bij de
duurzaamheidsproblematiek betrokken inwoners en kent weinig hoogbouw.

Kaderstellend besluit en verdere uitwerking
De maatregelen die voortvloeien uit uw initiatiefuoorstel dienen vervolgens nog te worden
uitgewerkt. Wij zijn van mening dat er eerst dit kaderstellend besluit nodig is over de richting
waarin Oegstgeest zich wil ontwikkelen alvorens aan deze uitwerking te kunnen beginnen. Bij
het opstellen van het uiwoeringsplan stellen wij voor uw raad periodiek op de hoogte te stellen,
zodat u de mogelijkheid houdt om indien noodzakelijk tussentijds de uitwerking van uw besluit
bij te sturen. De inwoners van oegstgeest betrekken we bij het opstellen van het
uitwerkingsplan betrekken, zodat met de wensen en zorgen uit de samenleving rekening kan
worden gehouden. Dat kan op verschillende manieren, maar u kan denken aan
participatieproces waarin we meerdere malen met diverse doelgroepen in gesprek gaan. Wij
stellen voor met uw wensen ten aanzien van het participatieplan te inventariseren. Uiteraard
binnen het scenariokader waarin de sterke samenhang tussen de elementen financiën,
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doelstelling duurzaamheid en service bewoners leidend is. Overigens wordt in argument 2.9
van het initiatiefuoorstel al een overzicht gegeven van onderwerpen die in ieder geval nader
dienen te worden uitgewerkt.

Communicatie en doelgroepen
De communicatie (interactieÐ naar inwoners over de veranderingen in de afualinzameling
zullen wij in een zo vroeg mogelijke fase inzetten. Bij de totstandkoming van ons raadsvoorstel
zijn we daar al mee begonnen door een participatietraject op te zetten. Door inwoners niet
alleen over de praktische consequenties maar ook over de noodzaak voor meer hergebruik van
grondstoffen te informeren willen wij bereiken dat de inwoners van Oegstgeest bereidwillig
bijdragen aan een duurzamere samenleving.
Voor verschillende doelgroepen spelen er mogelijk verschillende vragen en zorgen, soms heel
praktisch van aard in de uitvoering. Bij het uitwerken hebben wij nadrukkelijk oog voor

specifieke doelgroepen, zoals ouderen en gezinnen metjonge kinderen. Voorbeelden van
aandachtspunten waarover wij met de samenleving het gesprek aan willen gaan zijn de
loopafstand tot de containers voor restafual en bij het vaststellen van het tarief op het
aanbieden van restafval hoe voorkomen wordt dat ook bij kleine hoeveelheden mensen het
restafual (te lang) opsparen in hun eigen huis. Uiteraard onderzoeken wij in de uitwerking ook
de mogelijkheden voor gescheiden inzameling van luiers, conform uw motie van zB september
2Or7.

Trends en ontwikkelingen
Tot slot zullen wij bü de verdere uitwerking van dit voorliggende kaderstellend besluit nieuwe
ontwikkelingen scherp in de gaten houden, zowel op technisch gebied als de ontwikkelingen in
de regio. Nieuwe ontwikkelingen zullen wij integreren in het kaderbesluit tot invoering van
omgekeerd inzamelen in combinatie met een tarief op restafual.
Een zeer recente nieuwe ontwikkeling is bijvoorbeeld het besluit van AVR te Rotterdam, de
afualverwerker met wie Oegstgeest tot 2o2g een contract heeft voor het verbranden van het
restafual, om een nascheidingsinstallatie te bouwen voor plastic verpakkingen. Om de
verdergaande doelstellingen van het Rijk - in zoz5 maximaal3o kg restafual per inwoner per
jaar - te kunnen realiseren is het essentieel om een combinatie van bron- en nascheiding te
kiezen. Met alleen nascheiding behaalt Oegstgeest met-66% afualscheiding en 153 kg restafual
per inwoner per jaar de landelijke doelstelling niet, maar met nascheiding als aanvulling op
bronscheiding kunnen grote stappen worden gezet.
Op deze manier menen wij een groot deel van de bij u levende zorgen weg te kunnen nemen.

Motie PMD sneller invoeren
Op z8 september zorT heeft uw raad een motie aangenomen met als oproep aan het college om
te onderzoeken hoe op korte termijn de inzameling van plastic afual kan worden omgevormd
naar een inzameling van Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD) en de raad hierover zo snel
mogelijk te informeren. Landelijk zamelt 97%ovan de gemeenten in ieder geval drankenkartons
in, meestal in combinatie met het plastic. Vele gemeenten hebben net als in Oegstgeest plastic
zakken als inzamelmiddel. Contractueel gezien vormt de toevoeging van metalen en
drankenkartons aan de plastic verpakkingen geen belemmeringen. PMD inzamelen past
daarmee binnen de huidige inzamelmethodiek en begroting. Medio december geven wij door
het publiceren van de afualkalender veel aandacht aan het scheiden van afual, wat een mooie
aanleiding is om het inzamelen van PMD kenbaar te maken. Wij stellen daarom voor om 1
januari zorS een goede ingangsdatum aan te houden voor het gescheiden inzamelen van PMD
als eerste stap op weg naar het behalen van de VANG-doelstellingen.

Wij beschouwen hiermee motie r van z8 september zorT als afgedaan.
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