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Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 7 juli 2022 

Agendapunt : 8.5, ter besluitvorming 

Van : Dagelijks Bestuur 

Onderwerp : 
Regionaal beleidsplan Van 
Afval Naar Grondstoffen 

 

 

Voorstel 
1. De Regionale visie Van Afval Naar Grondstof tot 2024 vast te stellen. 
2. Het Regionale Beleidsplan Van Afval Naar Grondstof ,versie 17 juli 2017, te verlengen tot en met 2024. 
 

 
Inleiding 
Het hebben van een regionale visie én beleidsplan Van Afval Naar Grondstof is onderdeel van de taak 
beleid die Avri uitvoert. In 2017 is de ‘regionale visie Van Afval Naar Grondstof’ samen met het ‘regionaal 
beleidsplan Van Afval Naar Grondstof’ opgeleverd voor de periode van 2017 tot en met 2020. De 
verwachting van het bestuur is mogelijk dat deze visie samen met het beleidsdocument worden opgevolgd. 
In dit document doen we een voorstel voor nieuw regionale visie inclusief beleidsplan en een evaluatie van 
het plan tot en met 2021 te doen met aanbevelingen.  
 
In het Strategische Koersplan en de houtskoolschets zijn strategische doelen opgenomen die een directe 
en indirecte relatie hebben met de doelen uit het grondstoffenplan. Met name de strategische doelen 
1. circulaire waardencreatie, 2. de kwaliteit van de afvalstromen en 3. Van en voor de regio, zijn direct of 
indirect gelijk aan de doelen uit het beleidsplan van Afval naar Grondstof. Het Strategisch Koersplan, de 
Kadernota 2023 en de houtskoolschets zullen in 2022 met de gemeenteraden worden besproken. Ook het 
programma Grip zijn vergelijkbare doelen opgenomen. 
 
Beoogd effect 
Het beoogd effect is tweeledig; 

- Voldoen aan artikel 10.23 van de wet milieubeheer 
- Een vigerend beleidsplan op het gebied van afval en grondstoffen.    

 
Argumenten 
1.1 De visie is actueel en valide. 

De visie en de doelstellingen uit het grondstoffenplan voldoen aan de huidige doelstellingen uit derde 
Landelijk afvalbeheerplan LAP31. De visie is op kleine punten aangepast t.o.v. de visie over de jaren 
2017-2020.  

1.2 Het doel om in 2024 niet meer dan 75 kilo restafval per persoon per jaar produceren is ongewijzigd.  
Gezien de huidige prestaties (79 kg in 2021) verwachten we met de maatregelen uit het huidige plan 
wel betere resultaten in de komende jaren.  
 

2.1 Het Regionale beleidsplan Van Afval Naar Grondstof is nog actueel 
Het beleidsplan is actueel en heeft inhoudelijk vergelijkbare doelen als in andere (visie)documenten 
van Avri. 

2.2 Lap 3 zal in 2023 worden opgevolgd door een Circulair Materialenplan (CMP1). 
Het LAP3 beschrijft het nationale beleid voor afvalpreventie en afvalbeheer, de doelstelling van het 
afvalbeleid, definities en begripsafbakeningen. Het LAP3 zal in 2023 wordt opgevolgd door een 
Circulair Materialenplan (CMP1). De doelen uit het CMP1 kunnen worden meegenomen in het nieuwe 
regionale beleid vanaf 2024. 

 
Kanttekeningen 
1.1 Omdat de planperiode van de visie is afgelopen, is het wenselijk om het beleidsplan tot en met 2021 te 

evalueren en aanbevelingen te doen.  
2.1 Activiteiten om doelstellingen te halen vallen voor belangrijk deel buiten de invloedsfeer van Avri. 

Alleen samen met de inwoners en bedrijven kan rivierenland de landelijke 30 kg-doelstelling halen. 

2.2 De focus van de ambities komen meer op de kwaliteit van de grondstoffen te liggen en minder op de 
kwantiteit van het restafval. 

 
1 https://lap3.nl/sectorplannen/afval-huishoudens/ 
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Communicatie 
Na een positief besluit van het AB  zullen de visie en het Regionaal Beleidsplan van Afval Naar Grondstof 
op de gebruikelijke wijze via officiële bekendmakingen.nl 6 weken ter inzage worden gelegd.  

 
Financiën 
De kosten voor het ter inzage leggen van de visie en het grondstoffenplan kunnen gedekt worden uit de 
begroting.  
 
Uitvoering 
Na 2024 gaan we na hoe een nieuwe regionale visie inclusief Regionaal Beleidsplan Van Afval Naar 
Grondstof vorm kan krijgen. De maatregelen uit het plan zullen op de gebruikelijke wijze in het bestuurlijk 
proces worden voorgelegd.  
 
Bijlagen 

1. Regionale visie op Afval en Grondstoffen tot 2024 
2. Regionaal beleidsplan Van Afval Naar Grondstof, versie 17 juli 2017, zoals vastgesteld in het AB 

van 16 november 2017. 
3. Tekst artikel 10.23 van de Wet milieubeheer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bijlage 3: Wet milieubeheer, artikel 10.23 
 

1. De gemeenteraad stelt in het belang van de bescherming van het milieu een 
afvalstoffenverordening vast. 

2. Onverminderd artikel 10.14 wordt bij het vaststellen of wijzigen van de verordening rekening 
gehouden met het gemeentelijke milieubeleidsplan, indien in de gemeente een milieubeleidsplan 
geldt. 

3. De afvalstoffenverordening bevat geen regels als bedoeld in artikel 10.48. 
 


