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Geachte raads- en commissieleden,
Waarover gaat deze brief?

In onze vergadering van 10 juli 2018 hebben wij het navolgende onderwerp besproken:
Grondstoffenmonitor 2017
Ons besluit

Wij hebben in die vergadering besloten:
1. Kennis te nemen van de grondstoffenmonitor 2017;
2. Aan de hand van een raadsbericht de grondstoffenmonitor ter informatie aan te bieden aan de
raad;
3. De mogelijkheden om de afvalinzameling verder te optimaliseren om de ambitie van Afvalloos
Twente te halen nader te onderzoeken en te zijner tijd ter besluitvorming voor te leggen.
Toelichting

De ROVA grondstoffenmonitor 2017 biedt een overzicht over de afvalinzameling over het jaar
2017. Doel van de monitor is inzicht geven in het scheidingsgedrag van onze inwoners. Ingegaan
wordt op de inzamelprestaties en de dienstverlening. Voor zover aan de orde zullen mogelijkheden
in beeld worden gebracht voor optimalisatie van de afvalscheiding en –inzameling. De
grondstoffenmonitor wordt ter kennisname aan de raad aangeboden.
Voor het vaststellen en vergelijken van de prestaties wordt gebruik gemaakt van de resultaten van
vergelijkbare ROVA gemeenten en de CBS benchmark 2017.
De kernpunten zijn:
•
Gemeente Dinkelland realiseert een daling van het restafval van 66 kg per inwoner per jaar in
2016 naar 60 kg in 2017. Het scheidingspercentage in 2017 is 83%. Ten opzichte van 2016 is er iets
minder goed gescheiden. Dit heeft vooral te maken met een toename van het GHA. Over 2016

waren hiervoor geen gegevens beschikbaar. Hiermee wordt al voldaan aan de landelijke norm van
75% voor 2020.
•
De toevoeging van metalen verpakkingen en drankenkartons bij de inzameling van plastic
verpakkingen en het gebruik van containers i.p.v. zakken heeft geleid tot een stijging van 29 kg per
inwoner in 2016 naar 40 kg per inwoner in 2017.
•
Gemeente Dinkelland realiseert een stijging van het GFT afval van 198 kg per inwoner per
jaar in 2016 naar 200 kg in 2017.
•
De afvalstoffenheffing in de gemeente Dinkelland is met gemiddeld € 125,-- lager dan het
landelijk gemiddelde (€ 243,--) en lager dan het gemiddelde in het ROVA verzorgingsgebied (€
170,--). Hierbij gaat het om het jaarlijks te betalen vastrecht en het gemiddeld aantal ledigingen van
de restafval container.
In de bijgevoegde bijlagen wordt vervolgens inzage gegeven in:
-

Vergelijking restafval per inwoner in 2017 t.o.v. andere ROVA gemeenten;

-

Vergelijking PMD per inwoner in 2017 t.o.v. andere ROVA gemeenten;

-

Vergelijking scheidingspercentage 2017 t.o.v. andere ROVA gemeenten;

-

Samenstelling restafval t.o.v. 2014, 2015 en 2016;

-

Overzicht alle afvalstromen zowel huishoudelijk als grof huishoudelijk;

-

Zwerfafvalprogramma Mooi Schoon;

-

Aantal klachten 2017.

Voor meer informatie wordt hiernaar verwezen.
Coalitieakkoord Dinkelland Duurzaam Doorontwikkelen 2018-2022
In het coalitieakkoord hebben wij aangegeven dat wij de ambitie onderschrijven van “Afvalloos
Twente”; 50 kg restafval per inwoner per jaar in 2030. Er is het besef dat we toe moeten naar een
andere manier van afval en grondstoffenbeheer. De afgelopen jaren zijn daarin met
gedifferentieerde tarieven en het gescheiden inzamelen van verpakkingen de eerste grote stappen
gezet. Om in 2030 afvalloos Dinkelland ook werkelijk te kunnen realiseren moeten in de komende
periode wederom duidelijke stappen gezet worden die leiden tot een cruciale omslag. Hierbij blijft
de afvaldriehoek, milieu-service-kosten, leidend.
Afvalbeleidsplan
In het afvalbeleidsplan "Van Afval naar Grondstof, Van Idee naar Aanpak, Van Betalen naar
Belonen" is de ambitie opgenomen om in 2030 te komen tot 50 kg restafval per inwoner per jaar.
Conclusie
Zoals aangegeven voldoen we nog niet aan de ambitie vanuit Afvalloos Twente, 50 kilo restafval
per inwoner per jaar in 2030 maar zijn we wel op de goede weg. Om de genoemde ambitie te
realiseren, zullen we blijven werken aan de benodigde gedragsverandering door te informeren, te
communiceren en het ondersteunen van educatie.

Wij zullen aanvullende voorstellen doen om de ambitie van “Afvalloos Dinkelland” te realiseren.
Daarbij moet onder andere gedacht worden aan laagfrequent dan wel omgekeerd inzamelen, hoge
service op grondstoffen, lage service op restafval en het belonen van goed gedrag.
Deze aanvullende maatregelen zullen verder worden onderzocht en aan u en de raad ter
besluitvorming worden voorgelegd.
Leveringsverplichting restafval Twence
In het kader van het individuele aandeelhouderschap van Twence van de Twentse gemeenten,
hebben wij de verplichting om het huishoudelijke restafval en GFT ter verwerking aan te bieden aan
Twence.
Twence heeft aangegeven het project Afvalloos Twente, en daarmee ook uw ambitie, volledig te
onderschrijven. Een verdere afvalscheiding zal namelijk betekenen dat aanmerkelijk minder
huishoudelijk restafval aan Twence wordt geleverd. Zij hebben dan ook aangegeven de Twentse
gemeenten niet te zullen houden aan de afgesproken leveringsverplichting van de tonnages
huishoudelijk afval.
Waarom deze raadsbrief?

In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen
die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen
u van ons besluit op de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan
te nemen.
Heeft u nog vragen?
Dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen dan aan ons college kenbaar maken.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Dinkelland,
de secretaris
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