
         

   

 

Motie: Leren van best practices afvalinzameling en -verwerking 

 

De raad van de gemeente Oss, in vergadering bijeen op 08 november 2018, 

 

Constaterende dat: 

- De hoeveelheid restafval in 2018 is toegenomen en de gemeente Oss daardoor nog 
verder verwijderd is van de landelijke doelstelling van 100 kg restafval per inwoner; 

- Door de toename van de hoeveelheid restafval en de toenemende kosten van het 
verbranden van afval, er in 2018 € 350.665,- en in 2019 € 371.967,- onttrokken wordt 
aan de reserves om tariefsverhoging te voorkomen. En dat daarmee de 
afvalinzameling en afvalverwerking op dit moment niet kostendekkend is. 

 

Overwegende dat: 

- Dat het verlagen van de inzamelingsfrequentie van 1x per 2 weken naar 1x per 3 
weken in 2015, in het begin heeft geleid tot een geringe verlaging van de hoeveelheid 
restafval per inwoner. Maar dat de hoeveelheid restafval per inwoner nog steeds ver 
verwijderd blijft van de landelijke doelstelling en nu zelfs weer oploopt; 

- Dat er veel weerstand is tegen het nog verder verlagen van de inzamelingsfrequentie 
van restafval en dat ook niet te verwachten valt dat daarmee de landelijke doelstelling 
gehaald zal worden gezien de eerdere ervaringen; 

- Dat er tal van gemeenten in Nederland zijn die de landelijke doelstelling van 100 kg 
per inwoner wel halen of daar zelfs ver onder zitten; 

- We niet enkel moeten streven naar zo min mogelijk restafval per inwoner per jaar, 
maar ook moeten streven naar een zo hoog mogelijk percentage hergebruik/recycling 
van huishoudelijk afval. 

- Het college in het 1e kwartaal van 2019 een nieuw plan voor huishoudelijk afval wil 
voorleggen aan de raad, waarbij inzichtelijk wordt gemaakt welke mogelijkheden er 
zijn en wat de te verwachten effecten zijn.  

 

Vraagt het college van B&W om: 

- Bij het opstellen van het plan voor huishoudelijk afval onderzoek te doen naar best 
practices op het gebied van afvalinzameling en -verwerking. En deze in een 
opinienota aan de voor te leggen aan de gemeenteraad. 

- In het selecteren van de best practices rekening te houden met voorbeelden van 
gemeenten die de landelijke doelstelling halen of daar zelfs ver onder zitten  



 

 

- In de uitwerking van het nieuwe afvalplan en de best practices de volgende aspecten 
mee te nemen: 

o Het percentage hergebruik/recycling  

o Gebruiksvriendelijkheid 

o Kosten/ baten analyse 

o Implementatie plan 

- Dit plan in Q1 2019 voor te leggen volgens het BOB-proces: podium bijeenkomst, 
opinie commissie en adviescommissie 

 

En gaat over tot de orde van de dag.  
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