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Onderwerp: Informatie Grondstoffenplan 

Eijsden-Margraten: 

Geachte heer/mevrouw, 

Inleiding 

Het afgelopen decennium is binnen de Rd4gemeenten, aan de hand van het 

Afvalinzamelplan (2008-2014) en het Afvalbeheersplan 2014-2020, bewust richting 

gekozen voor het verminderen van de hoeveelheid restafval en het stimuleren van 

verdere afvalscheiding. Het invoeren van het diftarsysteem in 2009 was de eerste aanzet 

om te komen tot een forse afname van de hoeveelheid restafval. In de jaren er na is het 

inzamelsysteem verder verfijnd en is de prikkel tot scheiden verhoogd. Afval moest niet 

langer gezien worden als een afvalstof maar als een grondstof. 

Anno 2020 zijn de doelstellingen vanuit de voornoemde beleidsplannen grotendeels 

uitgevoerd en behaald. Mede dankzij de inzet van de burgers is de hoeveelheid restafval 

binnen de Rd4-gemeenten gedaald van gemiddeld 250 kg/inwoner naar gemiddeld 137 

kg/inwoner. Het scheidingspercentage is gestegen van 49% naar 72% (gemiddelde van 

de Rd4- gemeenten). Ondanks dat afvalscheiding de afgelopen jaren, over het 

algemeen, gemeengoed geworden is, ligt er nog een forse uitdaging voor ons. Er ligt een 

landelijke ambitie om -via de VANG-doelstellingen’- in 2020 75% van de totale 

hoeveelheid afval, dat vrijkomt uit huishoudens, te recyclen. Dit komt neer op 100 kg 

restafval? per inwoner. Een ambitie die richting de nabije toekomst ambitieus geschetst 

wordt zelfs op 90% afvalscheiding. Een hoge ambitie die veel betrokkenheid en inzet van 

de burger vragen. 

Grondstoffenplan 

Om deze doelstelling te bewerkstelligen zal de koers van de afgelopen jaren vervolgd 

moeten worden, waarbij nog meer nadruk zal komen te liggen op hergebruik van afval. 

De focus van het afvalbeleid zal verschuiven naar een circulaire economie, waarbij 

uiteindelijk geen afval bestaat. Hierbij staan productie, innovatie én hergebruik centraal 

met als doel het hergebruik van producten en grondstoffen zoveel mogelijk te vergroten 

1 VANG: Van Afval Naar Grondstof 

2 fijn én grof huishoudelijk restafval samen 
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‚en waarde-vernietiging zoveel mogelijk te verkleinen. Bij de circulaire economie gaat het 

allang niet meer om het milieu alleen. Grondstof-schaarste en het hieraan gerelateerde 

strategische belang voert op dit moment de boventoon. Ook biedt het hergebruik van 

grondstoffen uit afval (regionale) kansen op het gebied van werkgelegenheid en 

innovatie. Gemeenten hebben een positie aan het eind van de gebruiksketen, waarmee 

zij een belangrijke rol kunnen vervullen bij de ombuiging van 'afval' naar ‘grondstoffen’. 

Daarmee leveren zij een wezenlijke bijdrage aan hergebruik en de vermindering van CO2 

uitstoot. 

Het afvalbeleid zal zich nog meer dan voorheen focussen op het verkrijgen van 

waardevolle herbruikbare afvalstromen: grondstoffen. Het afval van vandaag is de 

grondstof voor morgen, waarbij restafval bijzaak zal worden. 

Om deze beleidsfocus te versterken zullen we in de toekomst dan ook niet meer spreken 

over een Afvalbeheersplan maar over een Grondstoffenplan. 

Actief betrekken van inwoners 

Binnen de Rd4-gemeenten is het de wens om de inwoners steeds meer actief te 

betrekken bij nieuw te vormen beleid. Het maken van het Grondstoffenplan biedt een 

uitgelezen kans om inwoners hier bijte betrekken! 

Afvalinzameling is bij uitstek een onderwerp dat leeft bij de inwoners. ledereen heeft er 

nagenoeg dagelijks mee te maken. Daardoor heeft iedereen er wel een mening over. Het 

succes van een gewijzigd afvalsysteem berust voor een belangrijk deel bij het draagvlak 

onder inwoners. Dit draagvlak is groter als inwoners al in een vroeg stadium kunnen 

aangeven wat hun ideeën en voorkeuren zijn. Vandaar ook dat bewoners op een actieve 

wijze betrokken moeten worden bij het proces. Inwoners zijn dan ook bij uitstek de 

ervaringsdeskundigen 

Enquête 

De Rd4-gemeenten streven er naar om in het kader van duurzaamheid de hoeveelheid 

restafval nog verder te verminderen en afvalscheiding nog meer te stimuleren. Door het 

houden van een bewonersenquête wordt inzicht verkregen over hoe bewoners hierover 

denken. In december zal een eerste vragenlijst online komen te staan. Later in het 

beleidsproces zullen de inwoners nogmaals betrokken worden. 

De resultaten van de enquêtes worden meegenomen biĳ het opstellen van het 

toekomstscenario of -scenario's voor het Grondstoffenbeleid binnen de Rd4-gemeenten. 

Betrokkenheid gemeenteraad 

Naast de participatie van de inwoners worden ook de gemeenteraden in het proces 

betrokken. Raadsleden zullen periodiek worden geïnformeerd over het verloop van het 

beleidsproces. Net als bij de inwoners zullen ook de meningen van de raad tijdig in het 

proces worden opgehaald. 

Planning 

De doorlooptijd voor het gehele beleidsvormingstraject wordt ingeschat op ca. 7 

maanden. Naar verwachting zal het Grondstoffenplan 2021-2025 in september/oktober 

2021 voor akkoord aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 
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Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd over het 

beleidsproces met betrekking tot het Grondstoffenplan 2021-2025. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 

De gemeentesecretaris, _ De burgemeester, 
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