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Kennisnemen van 
De voortgang met betrekking tot de herziening van het Grondstoffenbeleidsplan. 
 
   
 
Inleiding 

Momenteel wordt gewerkt aan de herziening van het Grondstoffenbeleidsplan. Het voornemen was om het nieuwe plan in 
het laatste kwartaal van 2022, ter besluitvorming, aan de raad voor te leggen.   

In het bestuursakkoord (§6.54) wordt ingezet op een beleid waarin meer ruimte komt voor hergebruik en terugwinning van 
grondstoffen. Hier maken re- en upcycling, regionale samenwerking en maatschappelijke organisaties nadrukkelijk deel 
van uit. Met het oog op een dergelijk vooruitstrevend en breed gedragen plan, hecht het college er waarde aan dat 
voldoende tijd wordt uitgetrokken voor de verkennende en oordeelvormende fase. Dit heeft effect op de planning. Met 
deze raadsinformatiebrief willen we u hierover graag informeren. 

 
 
   
 
Kernboodschap 

In het Grondstoffenbeleidsplan wordt bepaald hoe we de komende jaren met huishoudelijke afvalstoffen omgaan. De 
uitdaging voor de gemeente is om, naast het stimuleren van afvalscheiding, ook onnodig gebruik van nieuwe grondstoffen 
tegen te gaan en om een zo hoogwaardig mogelijke recycling na te streven. Zo'n bredere kijk op grondstoffen vraagt een 
uitgebreider beleidsvormingsproces, met meer participatie en afstemming, zowel binnen als buiten de gemeente.   

Om een goed beeld te krijgen van de beschikbare (beleids)instrumenten en om ervaringen uit te wisselen kiest het 
college daarom voor een aanpak waarbij afstemming wordt gezocht met de ons omringende gemeenten, onder andere 
met een kennissessie in AVU-verband.  

Daarnaast wordt ruimte gemaakt voorbewoners en organisaties, die zich binnen de gemeente, bezighouden met 
bijvoorbeeld afvalpreventie en het hergebruik van materialen. Hierbij kan gedacht worden aan kringlooporganisaties en 
bewoners die zich inzetten voor een zwerfafvalvrije gemeente (Zwerfafval Ambassadeurs).  



De opgedane kennis en ervaring wordt met de raad gedeeld. In, bijvoorbeeld een thema-avond, willen we over 
verschillende scenario's met u van gedachten wisselen. Uiteindelijk moet deze aanpak resulteren in een vooruitstrevend 
Grondstoffenbeleidsplan dat op brede steun kan rekenen. Dit plan wordt, naar verwachting in het eerste kwartaal van 
2023 aan de raad voorgelegd.  

 
 
   
 
Financiën 
- 
 
   
 
Vervolg 
Het Grondstoffenbeleidsplan wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 aan de raad voorgelegd.  
 
   
 
Bijlagen 
- 


