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Kern van het voorstel
Afvalstoffenbeleid wordt nu grondstoffenbeleid genoemd, omdat als gevolg van toenemende 
schaarste van grondstoffen, zoals papier en plastic de nadruk meer is komen te liggen op het 
inzamelen van grondstoffen, dan op het inzamelen van restafval. Het door uw raad vast te stellen 
grondstoffenbeleidsplan vormt het uitgangspunt voor het college om middels participatie een 
uitvoeringsplan op te stellen. In het uitvoeringsplan wordt het totale pakket aan inzamelvoorzieningen 
beschreven voor het hele grondgebied. Na vaststelling van het uitvoeringsplan door de raad wordt de 
inzameling voor alle inwoners hetzelfde. Dit komt de eenduidigheid voor onze inwoners ten goede. 

Aanleiding
De gemeente Noordwijk is door de fusie verplicht om voor het eind van 2020 één afvalstoffenbeleid 
vast te stellen voor haar gehele grondgebied. De bevoegdheid om het grondstoffenbeleid vast te 
stellen ligt bij de gemeenteraad.

Wat willen we bereiken? 
Onafhankelijk van de verplichting om een grondstoffenbeleidsplan op te stellen, voelt ons 
gemeentebestuur zich geroepen om vanuit haar verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een 
duurzame samenleving een dergelijk plan op te stellen. Hiermee geven wij invulling aan de brede 
maatschappelijke aandacht voor klimaatbeheer en duurzaamheid. Noordwijk zet in op een haalbare 
vernieuwing van het grondstoffenbeleid. Het streven naar een haalbare vernieuwing is vertaald in 11 
ambities, te weten:

1. Minder restafval, meer recyclebare – zuivere – grondstoffen
2. Servicemodel; aanbieden grondstoffen accommoderen, aanbieden restafval ontmoedigen
3. Gebiedsgerichte aanpak; rekening houden met kenmerken wijk of gebiedsdeel
4. Beheersbare kosten; onze keuzes leiden niet tot structurele stijging afvalstoffenheffing
5. Samen maken we Noordwijk; cruciale rol voor inwoners
6. Slim pakket; eerste stap van restafval naar meer en zuivere grondstoffen
7. Een stevige basis; geschikt om in de toekomst verder mee te bouwen
8. Regionale kansen; eventuele koppelkansen met buurgemeenten worden benut
9. Heldere kaders; voor inwoners is helder waarover geparticipeerd kan worden
10. Tijdigheid; inzamelcontract(en) worden m.i.v. 1 januari 2022 opgezegd

Voorgesteld besluit:

I. Vaststellen grondstoffenbeleidsplan voorheen afvalstoffenbeleidsplan
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11. Huishoudelijk afval; het grondstoffenbeleidsplan omvat sec huishoudelijk afval

Wat gaan we daarvoor doen?  
De raad vraagt het college om samen met onze inwoners op participatieve wijze invulling te geven 
aan het grondstoffenbeleidsplan in een uitvoeringsplan. Het uiteindelijke uitvoeringsplan inclusief 
financiële consequenties wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. 
Het grondstoffenbeleid geeft helderheid aan onze inwoners in het participatieproces over welke 
maatregelen wel en niet bespreekbaar zijn. Het uitvoeringsplan komt tot stand op basis van kennis en 
expertise van betrokken interne en externe partijen en ervaringen van onze inwoners. 

Wat zijn de risico’s en kanttekeningen
geen

Wat mag het kosten? 
In het uitvoeringsplan waar een concreet pakket van maatregelen en inzamelvoorzieningen staat 
beschreven, worden ook de eventuele (tijdelijke) financiële aanpassingen in de afvalstoffenbegroting 
inzichtelijk gemaakt. Het uitvoeringsplan inclusief financiële consequenties, wordt ter besluitvorming 
voorgelegd aan uw raad. 

Betrokken partijen/participatie
Stuurgroep Afvalharmonisatie bestaand uit: wethouder Salman, wethouder van den Berg, wethouder 
ter Hark, strategisch partner, teamcoach BOG en beleidsadviseur afval.

Ambtelijke werkgroep Afvalharmonisatie bestaand uit de disciplines: afval, financiën, handhaving, 
communicatie, participatie en duurzaamheid. 

Op 3 december 2019 heeft u tijdens de informatieve bijeenkomst (RTG) de volgende thema’s 
meegegeven voor het grondstoffenbeleidsplan en hierop volgend uitvoeringsplan:

1. Proces; betrek inwoners kansen
2. Afweging in afvaldriehoek; service – kosten - duurzaamheid
3. Regionale samenwerking; zoek samenwerking daar waar mogelijk
4. Uitvoering; uitgangspunt dat alle grondstoffen worden gerecycled

Presentatie aan college van B&W op donderdag 30 januari
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Communicatie
Op het moment dat het raadsvoorstel met bijbehorende grondstoffenbeleidsplan gepubliceerd wordt 
op de ‘lijst van ingekomen stukken’ via de gemeentelijke website, ontsluiten we dit voorstel zoals 
gebruikelijk via een tweet vanuit het gemeentelijk account. 
Tekst tweet:
Op naar een grondstoffenbeleidsplan voor het inzamelen van #afval in alle 4 de kernen van de 
nieuwe gemeente #noordwijk. Voor nu en in de toekomst. Bekijk: <link maken naar iBabs>

Verdere procedure en planning
Het uitvoeringsplan inclusief financiële consequenties is een vertaling in een concrete 
inzamelsituatie, inclusief financiële consequenties. Het uitvoeringsplan, inclusief financiële 
consequenties wordt ter besluitvorming voorgelegd aan uw raad. Volgens de huidige planning 
gebeurt dat december 2020.
Parallel en onafhankelijk van het proces grondstoffenbeleidsplan – uitvoeringsplan wordt een 
marktconsultatie uitgevoerd ten behoeve van de door de raad te kiezen toekomstige afval 
inzamelorganisatie. 
Zie ook bijlage B “Aangepast tijdschema afvalharmonisatie”.

Bestuurlijk kader
 Van Afval naar Grondstof (VANG) als onderdeel van het Rijksbrede Programma voor de 

Circulaire Economie
 RTG 3 december 2019

Bijlage(n)
A. Grondstoffenbeleidsplan 2021 – 2025
B. Aangepaste planning afvalharmonisatie Noordwijk
C. Beleid en uitvoering nu en in de toekomst 

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk,

Mw. W.J.A. Verkleij ,burgemeester

C. Hof ,secretaris


