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Rond het onderwerp “afval en reiniging” liggen er toezeggingen aan uw raad. Verder moet de 
afvalstoffenverordening worden geactualiseerd. Deze werkzaamheden gaan we oppakken. Dit betekent:  
  
1.    het aanpassen van de afvalstoffenverordening en het bijbehorende uitvoeringsbesluit; 
2.    een voorstel over de papierinzameling en de garantieregeling inzameling oud papier en karton 
(OPK); 
3.    een onderzoek onder de inwoners van de gemeente over hoe zij (het beleid rond) de afvalinzameling 
ervaren. 
 

1. Aanpassen afvalstoffenverordening  
Sinds 1 juli 2020 is het Besluit GIHA (Besluit gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen) van 
kracht. Gemeenten zijn nu wettelijk verplicht om groente-, fruit- en tuinafval (GFT), papier, metaal, 
kunststof, glas en elektronische apparatuur gescheiden in te zamelen. Voor textiel en gevaarlijke 
afvalstoffen gaat deze verplichting in per 1 januari 2025. 
  
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de “model afvalstoffenverordening” aangepast 
om het Besluit GIHA goed te kunnen implementeren. In de gemeente Tynaarlo worden bovenstaande 
afvalstoffen gescheiden ingezameld, maar zijn de bepalingen in de verordening en het uitvoeringsbesluit 
niet aangepast aan de beleidswijzigingen, die in 2019 zijn ingegaan. Nu de nieuwe modelverordening 
beschikbaar is, geeft dit direct de mogelijkheid onze regelingen te actualiseren. Wij gaan hiermee aan de 
slag en de voorstellen worden, na een inspraakperiode, zo snel mogelijk, bij voorkeur voor 1 januari 
2022, aan uw raad voorgelegd.  
 

2. Papierinzameling en garantieregeling inzameling OPK (Verordening vergoeding 
inzameling oud papier gemeente Tynaarlo) 

In juni 2020 is aan uw raad geschreven (zaak 943828) dat in de tweede helft van dat jaar overleggen 
zouden worden gevoerd met de inzamelaars van OPK, waarna een voorstel aan de gemeenteraad zou 
worden voorgelegd. Dit overleg heeft vanwege corona nog niet plaatsgevonden. Ook is de 
garantieregeling toe aan een actualisering. Bij deze actualisering speelt, naast de juridische 
aanpassingen, met name de vraag op welke wijze we OPK in de toekomst willen laten inzamelen, 
vergoeden en verwerken.  
 
Wij hebben besloten de werkwijze rond OPK alsnog te onderzoeken. Hiervoor wordt een vragenlijst 
gemaakt en worden - mits dit op een verantwoorde wijze kan - bijeenkomsten georganiseerd. De uitkomst 
van het onderzoek, dat wij begin 2022 graag klaar willen hebben, wordt voor zover dat mogelijk is, 
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opgenomen in het overdrachtsdossier. Dit dossier wordt door ons voorbereid voor een nieuw te vormen 
college na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Eventuele wijzigingsvoorstellen kunnen 
vervolgens door het nieuwe college van B&W worden voorbereid voor uw raad.  
 

3. Onderzoek onder de inwoners 
Het afvalbeleid in Tynaarlo is sinds de oproep aan de inwoners in 2012: “Deel je afval idee” aangepast. 
Gestart is met het vaststellen van kaders in 2016. Het nieuwe beleid is in 2019 ingegaan. Dit is met name 
zichtbaar geworden door het verstrekken van een derde afvalcontainer voor plastic, metaal en 
drankenkartons (PMD), naast de al bestaande containers voor GFT en restafval.  
 
Ook het aanpassen van de tarieven heeft gevolgen gehad. Het nieuwe beleid is in 2020 geëvalueerd en 
de resultaten ten aanzien van het terugdringen van de aangeboden hoeveelheid restafval en de 
scheidingspercentages op herbruikbare grondstoffen waren om tevreden over te zijn. Tijdens de evaluatie 
is echter niet aan de inwoners gevraagd hoe zij het beleid ervaren.  
Nu het bijna tien jaar geleden is dat het grootschalige onderzoek “Deel je afval idee” is uitgevoerd, 
hebben wij besloten, via een enquête, te onderzoeken hoe de afvalinzameling door de inwoners ervaren 
wordt.   
 
Het houden van een onderzoek geeft ook de mogelijkheid nieuwe ontwikkelingen rond afval en reiniging 
aan de inwoners voor te leggen. Voorbeelden van deze ontwikkelingen zijn: aparte containers voor 
luierinzameling en het invoeren van “omgekeerd inzamelen”. Omgekeerd inzamelen betekent dat het 
afval dat herbruikbaar is aan huis wordt opgehaald en het restafval naar ondergrondse containers in de 
buurt gebracht kan worden.  
 
De uitkomsten van het onderzoek worden aan uw raad gepresenteerd en voor zover dat mogelijk is, 
opgenomen in het al eerder genoemde overdrachtsdossier. Ook hier geldt dat eventuele wijzigingen rond 
afval en reiniging door een nieuw college van B&W kunnen worden voorbereid voor uw raad. Via de 
griffie wordt voor de terugkoppeling een avond gepland.  
 
Informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Simone Baas-Veenstra, beleidsmedewerker, te 
bereiken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag via telefoonnummer (0592) 266 865 of via het 
mailadres s.veenstra@tynaarlo.nl.  
 
 
Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders 
 
J.W. Westen drs. M.J.F.J. Thijsen 
loco-gemeentesecretaris burgemeester 
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