Informatiedocument Onderzoek meerwaarde afstemming intergemeentelijk afvalbeleid Twentse gemeenten

Voor:

Twentse gemeenten

Betreft:

Informatiedocument voor de raden en colleges

Onderwerp:

Nadere informatie in aanloop naar het Symposium “naar een afvalloos
Twente in 2030” op 4 april 2013.

d.d :

25-2-2013

Bijlage:

10 achtergrond sheets

Het onderzoek naar de meerwaarde van intergemeentelijke samenwerking en afstemming van
het afvalbeheer door de Twentse gemeenten is in volle gang. De uitkomsten worden gepresenteerd en met u besproken op het symposium “Naar een afvalloos Twente” op 4 april 2013. In de
aanloop naar dit symposium worden raadsleden en colleges van de Twentse gemeenten nader
geïnformeerd over de voortgang en de eerste bevindingen. Dit is dan ook het doel van dit memo en de bijgevoegde sheetpresentatie.
Op het symposium op 4 april 2013 worden de uitkomsten van het onderzoek, de kansen en
mogelijkheden besproken door raadsleden, collegeleden, beleidsambtenaren en andere betrokkenen zoals Twence, Twente Milieu en een team van Saxion / Universiteit Twente. Ziet u kansen in een gezamenlijke ambitie?
Met de uitkomsten van het symposium start een proces elke gemeente zich verder kan beraden. Als gemeente bepaalt u autonoom het eigen afvalbeheer beleid. Dit proces zal echter wel
worden ondersteund zodat de uitkomsten met elkaar kunnen worden gedeeld en eventuele
ambities voor verdere samenwerking vorm en inhoud kunnen krijgen.
Hergebruik grondstoffen
De uitdagingen op het gebied van het gemeentelijk beheer van huishoudelijk afval zijn groot.
Naast de landelijke doelstellingen op het gebied van afvalscheiding en grondstoffen recycling, is
sprake van schaarser wordende grondstoffen waardoor grondstofprijzen verder zullen stijgen.
Gemeenten staan voor de uitdaging om de hoeveelheden huishoudelijk restafval verder terug te
dringen en het hergebruik van grondstoffen verder te optimaliseren.
Gunstige perspectieven
De perspectieven voor de Twentse gemeenten zijn gunstig. Op basis van onderzoek naar de
samenstelling van het huishoudelijk restafval blijkt ruim 75% van het restafval in principe herbruikbare grondstoffen te zijn. Indien deze grondstoffen uit het restafval kunnen worden gehouden, dan kan het gezamenlijk scheidingsresultaat verbeteren tot wel 90% (is nu nog 53%). Dit is
geen beeldspraak, maar een reëel perspectief.
Financiële ruimte
Omdat het inzamelen en hergebruiken van grondstoffen vaak minder kost dan het als restafval
verbranden, ontstaat bovendien financiële ruimte. Financiële ruimte om het afvalbeheerbeleid
verder te ontwikkelen en tegelijk de kosten voor de inwoners beheersbaar te houden.
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Inzicht in samenwerking
Om dit perspectief te bereiken is van belang dat het gemeentelijk afvalbeheerbeleid van de
Twentse gemeenten verder wordt geoptimaliseerd. Het onderzoek moet inzicht geven in de
kansen en mogelijkheden van samenwerking bij het ontwikkelen van afvalbeheerbeleid en het
uitvoeren ervan. In het onderzoek worden verschillende scenario’s verkend. En daarbij is afvalbeheer meer dan alleen het inzamelen van afval. Het betekent dat een optimale balans moet
worden gevonden tussen de (technische) inzamelstructuur, het acceptatiebeleid (de voorwaarden waaronder afval door burgers mag worden aangeboden), marketing en voorlichting (communicatie), de handhaving en de registratie. Verder is ketenregie van belang, waarbij alle schakels van de keten – van inzamelen, transport, be- en verwerken, hergebruik en energiewinning
– op elkaar worden afgestemd.
10 sheets
Als bijlage aan dit document is een aantal sheets bijgevoegd, waarin de problematiek wordt
weergegeven en die gebruikt kan worden om uw raden en colleges te informeren.
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