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Voorstel: 
1. Op basis van artikel 4, tweede lid van de Inspraakverordening gemeente 

Doetinchem 2005 de gehouden afvalenquête als alternatieve inspraakprocedure 
vaststellen. Met de gehouden enquête is aan de inspraakverplichting voldaan. 

2. Het grondstoffenplan 2015-2019 vaststellen. 
3. Een krediet van € 1.360.000 voor de realisering van dit grondstoffenplan 

beschikbaar stellen. Daarvan wordt € 830.000 gedekt uit de reguliere 
exploitatiebegroting en terugverdiend door lagere verwerkingskosten c.q. 
opbrengsten en € 530.000 uit de voorziening afvalverwerking. 

 
Kader 
U hebt in maart 2014 het eerdere afvalbeleidsplan 2014 aangehouden, omdat u keuze wilde 
maken uit meerdere vormen van gangbare inzamelmethodes. De inzamelmethodes dienden 
onder andere te worden vergeleken qua scheidingspercentage en qua kosten en baten. Naar 
aanleiding van uw wens is een variantenstudie uitgevoerd. Uit de analyse van acht varianten is 
een top twee naar voren gekomen: 
- Variant 1b  restafval 1x per 4 weken inzamelen plus een extra rolemmer voor plastic, 

metalen en drankenkartons (pmd). 
- Variant 1e  omgekeerd inzamelen. Bij deze variant brengen inwoners restafval naar 

ondergrondse verzamelcontainers en wordt het niet meer huis aan huis 
opgehaald. 

Op 27 januari jl. hebben wij besloten deze twee voorkeursvarianten via een enquête aan de 
bevolking voor te leggen. Uit de enquête bleek dat 62% van de inwoners, die deelnamen aan de 
enquête kiest voor variant 1b: restafval 1x per vier weken inzamelen plus een extra rolemmer 
voor plastic, metalen en drankenkartons (pmd).  
Op 28 april jl. hebben wij besloten om mede op basis van de uitslag van de enquête een 
grondstoffenplan op te stellen gebaseerd op variant 1b.  
 
Inspraak 
Volgens de Inspraakverordening van de gemeente Doetinchem is er een inspraakverplichting 
voor het grondstoffenplan. Volgens de normale procedure wordt het grondstoffenplan 
zes weken ter inzage gelegd. 
In artikel 4, tweede lid van onze Inspraakverordening is echter bepaald dat u voor één of meer 
beleidsvoornemens een alternatieve inspraakprocedure kunt vaststellen. In dit geval is dat de 
afvalenquête. 
U dient de gehouden afvalenquête als alternatieve inspraakprocedure vast te stellen. Daarmee 
besluit u dat met de gehouden enquête aan de inspraakverplichting is voldaan. 
 
Aanleiding 
Door de toenemende bevolkingsgroei en consumptie neemt de vraag naar grondstoffen 
alsmaar toe. Om aan deze vraag te kunnen blijven voldoen, is het van belang om waardevolle 
grondstoffen uit afval te scheiden en deze opnieuw te gebruiken. Hierdoor wordt de productie 
van primaire grondstoffen beperkt en het nodeloos verbranden van waardevolle grondstoffen 
tegengegaan. Het rijk oefent steeds meer druk uit op gemeenten om hun afvalscheidings-
percentage te verhogen. De doelstelling van het rijk is dat gemeentes in 2015 een 
scheidingspercentage van 65% en in 2020 een afvalscheidingpercentage van 75% behalen. 
Mogelijk wordt deze doelstelling nog ambitieuzer. 



Om deze doelstellingen te behalen, is echt een omslag nodig, want het huidige scheidings-
percentage in Doetinchem is 54%. Het voorliggende grondstoffenplan heeft een scheidings-
percentage van minimaal 70% in 2019 als doelstelling. Met variant 1b realiseren we een 
scheidingspercentage van 65% in 2016. Met de flankerende maatregelen bereiken we de 
uiteindelijke doelstelling van 70% in 2019. 
 
Planning 
Het nieuwe grondstoffenplan loopt van 2015 tot 2019. In het najaar van 2015 wordt de 
uitvoering van het grondstoffenplan voorbereid. Begin 2016 starten we met de uitvoering. 
 
Kern  
De basis van het grondstoffenplan variant 1b 
De basis van het grondstoffenplan is variant 1b: restafval 1x per vier weken inzamelen plus een 
extra rolemmer voor plastic, metalen en drankenkartons (pmd). De frequentie van de 
inzameling van restafval wordt verlaagd van 1x per 2 weken naar 1x per 4 weken. Daarnaast 
wordt de service verhoogd door het aanbieden van een rolemmer voor PMD in plaats van de 
huidige plastic zakken. De inzamelfrequentie van pmd wordt ook verlaagd van 1x per 2 weken 
naar 1x per 4 weken. De inzamelfrequenties van gft en papier blijven gelijk. 
 
Inwoners hebben over deze variant in de enquête een aantal opmerkingen gemaakt: 
- Een vierde rolemmer neemt te veel ruimte in beslag en geeft een storend beeld in de tuin. 
- De frequentie van 1x per 4 weken pmd inzamelen is te laag. 
- De frequentie van 1x per 4 weken restafval inzamelen is te laag, i.v.m. stank en ongedierte. 
- Er moet keuze zijn in de grootte van de rolemmer. 
 
Naar aanleiding van deze opmerkingen nemen we de volgende maatregelen: 
- Inwoners kunnen kiezen voor een kleinere rolemmer voor pmd, restafval of papier of voor 

het delen van een rolemmer met buren. 
- Inwoners kunnen hun rolemmer voor papier inruilen voor een rolemmer voor pmd. 

Het papier kan dan naar een ondergrondse papiercontainer worden gebracht. 
- Een jaar lang monitoren of de frequentie van 1x per 4 weken pmd ophalen voldoet. Voldoet 

de frequentie niet, dan wordt naar een passende oplossing gezocht. 
- De frequentie van 1x per 4 weken restafval ophalen wordt niet aangepast. Deze frequentie 

voldoet, omdat er nog maar heel weinig restafval overblijft. Wel komt er een extra 
inzamelronde voor restafval voor huishoudens met luiers en/of incontinentiemateriaal en/of 
medisch afval. 

- Aangepast beleid voor kleine bejaardenwoningen en hoogbouw. In geval van kleinschalige 
hoogbouw, en (bejaarden)woningen met zeer kleine tuinen wordt in overleg met de 
bewoners maatwerk geleverd, zoals bijvoorbeeld: 
- een gezamenlijke rolemmer voor pmd, gft en/of papier; 
- een ondergrondse papier- of restafvalcontainer. 

 
Flankerende maatregelen 
In de enquête hebben inwoners ook ideeën aangedragen voor de overige afvalstromen. 
Deze ideeën zijn zoveel mogelijk als maatregel opgenomen in het grondstoffenplan. Dit zijn de 
belangrijkste aanvullende maatregelen: 
- Op verzoek een grotere rolemmer voor gft beschikbaar stellen. 
- Gratis aanbieden van herbruikbare stromen op het afvalbrengpunt, te beginnen met grof 

tuinafval. 
- Gft in de zomer vaker ophalen. 
- Inzameling van kleine afvalstromen aan huis door het wijkbedrijf. Kleine afvalstromen zijn 

bijvoorbeeld keukenvetten, oliën, harde plastics, textiel en klein chemische afval. Voor 
sommige kca-componenten (waaronder vluchtige stoffen, zware metalen, medicijnresten, 
etc.) gelden bijzondere transportvoorschriften. Deze componenten kunnen niet door het 
wijkbedrijf worden opgehaald. 



Financieel kader 
De totale investering van het grondstoffenplan bedraagt circa € 1.360.000 en is als volgt te 
splitsen: 
- € 530.000 aan eenmalige kosten die worden gedekt uit de voorziening afvalverwerking. 

Deze voorziening bedraagt ongeveer € 1.8 mln. en is toereikend om deze eenmalige kosten 
op te kunnen vangen; 

- € 830.000 aan investeringen in rolemmers en containers. De kapitaallasten (rente en 
afschrijving) die voortvloeien uit deze investering en de aanvullende beheerskosten worden 
gedekt uit de reguliere exploitatiebegroting. Deze kosten worden terugverdiend door 
lagere verwerkingskosten c.q. opbrengsten. Uitvoering van het grondstoffenplan levert naar 
verwachting zelfs een nettobesparing op van ongeveer € 270.000 per jaar.  
Dit jaar wordt echter voor het eerst verbrandingsbelasting geheven op de verbranding van 
restafval. Per saldo verwachten we de kosten van de verbrandingsbelasting kostenneutraal 
te kunnen opvangen met de baten uit het grondstoffenplan. 

 
Verantwoordelijkheden en risico's 
Dit grondstoffenplan bevat een aantal risico’s. Daarom hebben we een reserve van 10% 
ingecalculeerd.  
Dit zijn de risico’s: 
- Het kan zijn dat een frequentie van 1x per 4 weken voor de inzameling van plastic, metalen 

en drankenkartons (pmd) niet voldoet en dat bij grotere huishoudens de rolemmer 
volloopt. Inwoners zullen hun pmd dan bij het restafval gooien; 

- We rekenen op een flinke besparing als gevolg van lagere verwerkingskosten. Als het effect 
van de maatregelen tegenvalt en er een lager scheidingspercentage wordt gehaald, zal de 
besparing ook minder zijn. 

 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
ing. N. van Waart,      bc. N.E. Joosten, 
secretaris        burgemeester 
 
 


