
Motie 19 van 2021 
doelstellingen voor afvalbeleid

Aan de voorzitter van de Raad 

Geachte voorzitter,

Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 44 Reglement van Orde een 
motie indienen met als onderwerp Doelstellingen voor afvalbeleid, met betrekking tot het 
raadsvoorstel nummer 113065-2021 behorende bij agendapunt 3 van de raadsvergadering 
van 4 november 2021.

De motie luidt als volgt:

De raad van de gemeente Velsen constateert dat:

- De gemeente Velsen in 2019 247kg en in 2020 238kg restafval per inwoner heeft 
gerealiseerd. De doelstelling in 2022 is desalniettemin 100kg en in 2025 30kg.

- Deze landelijke VANG-doelstellingen (100kg restafval per inwoner in 2020 en 30kg in 
2025) voor Velsen op de korte termijn niet realistisch zijn;

- Gemeenten als de Noordoostpolder ook een, los van de landelijke doelstellingen, 
eigen traject heeft opgesteld om uiteindelijk tot de VANG-doelstellingen te komen;

- De gemeente Velsen twee jaar geleden is begonnen met Van Afval Naar Grondstof 
en op basis van dat programma een meerjarenproject uitgezet kan worden om te 
voldoen aan de landelijke doelstellingen. Deze doelstellingen kunnen aangepast 
worden wanneer de raad besluit te kiezen voor een ander afvalbeleid.

Is van mening dat

- Indicatoren en doelstellingen die de raad het college oplegt, realistische 
doelstellingen dienen te zijn, waar het college mee aan de slag kan;

- Het bereiken van recycledoelstellingen een geleidelijk proces is waarbij het monitoren 
van de voortgang van belang is om bij te kunnen sturen;

- Het gebrek aan indicatoren in de begroting en realistische doelstellingen de 
voortgang van het afvalbeleid niet ten goede komt;

- Het opstellen van en toewerken naar realistische doelstellingen voor Velsen bij kan 
dragen aan het draagvlak en de Raad en gemeente meer inzicht geeft in de 
voortgang.

En draagt het college op:

- Tegelijkertijd met het raadsvoorstel voor het recycletarief realistische, meerjarige 
scheidingsdoelstellingen voor Velsen op te stellen om te komen tot de landelijke VANG-
doelstellingen.

- Dit eerst in een sessie te bespreken en vervolgens de uitkomsten mee te nemen voor 
de perspectiefnota/begroting 2023.

Datum: 4 november 2021

Ewoud Kuin D66Velsen
Leen de Winter CU



[Typ hier]

Toelichting
De hoeveelheid restafval per inwoner ligt in de gemeente Velsen relatief hoog, meer dan 
200kg. Dit terwijl er landelijke doelstellingen zijn bepaald in het programma VANG (Van Afval 
naar Grondstof). Echter ligt bijvoorbeeld de doelstelling voor 2020 (100kg per inwoner) en 
2025 (30kg per inwoner) nog ver buiten bereik.
Tegelijkertijd valt op te merken dat in de jaarstukken steevast geen indicatoren worden 
meegegeven voor het afvalbeleid. Dit maakt het moeilijk om te bepalen of we als Velsen 
onze ambities waarmaken op dit gebied, en werkt bovendien inconsistent beleid in de hand 
(er is immers geen gemeenschappelijke doelstelling waarnaar toegewerkt wordt). Ook kan 
de constatering dat Velsen nog ver verwijderd is van de VANG-doelstellingen, het draagvlak 
voor de circulaire economie ondermijnen.
In andere gemeenten, zoals bijvoorbeeld gemeente Noordoostpolder, heeft men een eigen, 
realistische doelstelling opgesteld waar met een meerjarenplan naar toegewerkt wordt. Zo 
werkt gemeente Noordoostpolder toe naar een doelstelling van 60k in 20251. Het zou mooi 
zijn als we in Velsen ook een reëel, gemeenschappelijk doel kunnen opstellen om met de 
inwoners naartoe te werken.

1 https://raad.noordoostpolder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/27- 
januari/19:30/08-1-Koersdocument-Op-naar-60-kilo-restafval-2019-2025.pdf


