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Onderwerp: Grondstoffenplan 2020-2023 - te onderzoeken 
inzamelmethoden 

Portefeuillehouder: wethouder Steintjes 
Datum: 18 februari 2020  

 

 
Kennis te nemen van 
1. de evaluatie van het grondstoffenplan 2015-2019 (bijlage 1); 
2. de drie inzamelmethodes welke we nader gaan onderzoeken ten behoeve van het 

nieuwe grondstoffenplan 2020-2023. 
 
Context 
Op 2 juli 2019 hebben wij u met een raadsmededeling op de hoogte gebracht van ons 
voornemen om een nieuw grondstoffenplan op te stellen conform het proces zoals 
beschreven in de startnotitie Grondstoffenplan 2020-2023. 
 
Het vorige grondstoffenplan liep eind vorig jaar af. Doel van het nieuwe grondstoffenplan 
is een forse verbetering van de afvalscheiding. Hiervoor is een nieuwe inzamelmethode 
nodig. 
 
Kernboodschap 
We hebben inmiddels het oude grondstoffenplan geëvalueerd (bijlage 1) en vier 
bewonersavonden gehouden. Tijdens deze vier bewonersavonden hebben we vijf 
inzamelmethodes besproken, die in Nederland het meest worden toegepast. Na afloop 
mochten de bewoners kiezen, welke methode hun voorkeur had. 
We stellen voor om de drie methodes, waar het meest op gestemd is, nader te 
onderzoeken: 
- Na-scheiding van restafval en PBD (plastic verpakkingen, blik en drinkpakken), waarbij 

inwoners PBD en restafval in één container mogen werpen. PBD en restafval worden in 
een sorteerinstallatie van elkaar gescheiden; 

- Betalen per lediging van de restafvalcontainer. Deze methode volgt het principe de 
vervuiler betaalt; 

- Wegbrengen van restafval naar een ondergrondse container, waarbij men per 
restafvalzak moet betalen. Ook deze methode volgt het principe de vervuiler betaalt. 

 
De drie voorgestelde methodes leveren naar verwachting een betere afvalscheiding op. Dit 
blijkt uit onderzoek bij vergelijkbare gemeentes, die één van de voorgestelde methodes 
toepassen. Al deze gemeenten hebben een betere afvalscheiding dan de gemeente 
Doetinchem. 
  
Vervolg 
In april zullen de te onderzoeken methoden in een informatieve raad met u worden 
besproken. We streven naar vaststelling van het definitieve Grondstoffenplan 2020-2023 in 
juli 2020. 
 
Bijlage 
1. Evaluatierapport Grondstoffenplan 2015-2019 
 


