NAAR EEN CIRCULAIRE TOEKOMST

BELEIDSRUIMTE VAN GEMEENTEN

“SCHOENMAKER BLIJF BIJ JE LEEST”
VAAK WORDT DAARMEE BEDOELD DAT AVRI ALLEEN AFVAL
ZOU MOETEN OPHALEN EN AFVOEREN. LOGISCH, ALS JE
JE BEDENKT DAT AVRI IN 1989 IS OPGERICHT OM AFVAL TE
VERWIJDEREN. HET VERWIJDEREN VAN AFVAL WAS
DECENNIALANG VOLDOENDE EN PRECIES WAT WE WILDEN.
ANNO 2022 KENNEN WE VEEL NATUUR- EN
MILIEUPROBLEMEN. DIE ZIJN TERUG TE VOEREN OP ONZE
VERSPILLENDE OMGANG MET GRONDSTOFFEN.
DAAROM WERKEN WE TOE NAAR EEN CIRCULAIRE
ECONOMIE. VAN VERWIJDEREN NAAR REPAREREN,
HERGEBRUIKEN EN RECYCLEN. VAN AFVAL NAAR
GRONDSTOF.
MAAR, WELKE VERANTWOORDELIJKHEID HEBBEN
GEMEENTEN DAAR NU IN? WELKE BELEIDSRUIMTE IS ER?
HOE GEVEN ZIJ AVRI SAMEN VORM?
TER VOORBEREIDING OP HET GESPREK HIEROVER TUSSEN
RAADSLEDEN, ZIJN KADERS EN OPGAVEN IN OVERZICHT
GEBRACHT.

POSITIONERING CIRCULAIRE ECONOMIE TEN
OPZICHTE VAN MAATSCHAPPELIJKE OPGAVES
OPGAVES

klimaatverandering biodiversiteitsverlies

PROCES HOUTSKOOLSCHETS
Onder de noemer Houtskoolschets brengen de gemeenten van regio

milieuvervuiling

leveringsrisico

circulaire
economie
BELEIDSTHEMA’S

energie- en
klimaatbeleid

natuurbeleid

Rivierenland samen de toekomstige richting van Avri in kaart.
De Houtskoolschets geeft antwoord op twee centrale vragen:

lucht- water- en
bodemkwaliteit

handelsbeleid

Waarom ontwikkelt Avri nieuwe dienstverlening, naast het regulier
inzamelen van afval?
Wat brengt gemeenten meer in positie om Avri te besturen en wat
geeft Avri handelingssnelheid?

input

gebruik

verlies

substitutie

Dit document maakt onderdeel uit van dat proces.

grondstoffen
Bron: PBL

MEER INFORMATIE
Met vragen of opmerkingen, neem
graag contact op met de
procesleider:
Renske Meijers
meijers@avri.nl of 06-19275046
Najaar 2022
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GEMEENTELIJKE OPGAVEN
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inzameling van huishoudelijk afval.
En huishoudelijk afval is cruciaal in de circulaire economie.
Gemeenten zijn dan ook een belangrijke schakel in hergebruik en recycling.
Opgaven waaraan gemeenten staan (VANG, 2015), zijn op een rij gezet.
Vervullen spilfunctie
in het beheer van
afval en in hergebruik van grondstoffen, teneinde deze
zo hoogwaardig
mogelijk te recyclen
in een steeds grotere afzetmarkt.

Formuleren van
ambitieuze doelstellingen op
afvalpreventie
en -scheiding,
reductie en recycling van afval.

Aanjagen en
stimuleren
van de start
van circulaire
ketenprojecten.

Aanjagen en
stimuleren van
marktinnovaties
gericht op een
klimaatneutrale
en circulaire
infrastructuur.

Stimuleren
en faciliteren
van decentrale
kennisontwikkeling.

Aanjagen en
stimuleren
van circulaire
plastic- en
textielhubs.

Het vergroten van
circulaire kennis en
het stimuleren van
gedrag dat past
in een circulaire
economie.

AMBITIES COLLEGES
Lokaal zijn ambities gekozen. De kern is steeds beknopt samengevat.

Buren wil zuiniger omgaan
met grondstoffen en
afval. En door
hergebruik
de belasting
van het milieu
beperken. De
gemeenteraad
gaat in gesprek
over de lokale
ambitie voor
een circulaire
economie.

Culemborg
gaat actief aan
de slag met
de circulaire
economie.
Samen met initiatiefnemers,
door circulaire
ondernemers
zichtbaar te
maken en zelf
het goede
voorbeeld te
geven.

Klimaatvisie
Buren, 2020

Neder-Betuwe
stimuleert het
hergebruik van
verpakkingen
(ook door vermindering van
wegwerpverpakkingen), de
recycling van
grondstoffen
(onder andere
door scheiding
aan de bron).
En vermindert rest- en
zwerfafval door
preventie.

Maasdriel
ondersteunt
het afvalbeleid
van Avri, dat
erop gericht is
zoveel mogelijk
grondstoffen
uit afval te
halen (VANG).
Zij stimuleren
en motiveren
inwoners om
hun afval te
scheiden, zodat herbruikbare afvalsoorten
niet samen met
het restafval
worden verbrand.

Tiel pakt zwerfafval aan en
baseert beleid
op de klimaatdoelen van de
VN.

West Maas en
Waal focust op
vermindering
van zwerfafval
door inzet van
afvalbrigades
en schoonmaakdagen.

West Betuwe stimuleert
een circulair
bedrijventerrein. Zij zetten
in op goed
afval scheiden,
zwerfafval en
papierinzameling door
verenigingen.
Rapport
circulair West
Betuwe 2022

Zaltbommel
richt zich op
verduurzaming door
hergebruik van
grondstoffen.
Zij zetten in op
een circulaire
economie, vast
te leggen in
een plan met
doelstellingen,
planning en
de rol van de
gemeente.

DOELSTELLINGEN STEDELIJK AFVAL IN DE TIJD
De Verenigde Naties, EU en de Rijksoverheid hebben doelen scherp geformuleerd.
Hoe we die doelen gaan halen, staat niet vast. Dat geven we samen vorm.
EU en Rijksoverheid

VN, EU en Rijksoverheid

EU

EU en Rijksoverheid

Voorbereiding hergebruik en recycling is minimaal 55 gewichtsprocent. Er is maximaal 30
kg huishoudelijk restafval per persoon en er is
geen zwerafval meer.

Voorbereiding hergebruik en recycling is
minimaal 60 gewichtsprocent. 49% tot
55% Minder uitstoot van broeikasgassen.
Halvering van primaire grondstoffenverbruik.

Voorbereiding
hergebruik en
recycling is minimaal 65 gewichtsprocent.

Europa en
Nederland zijn
klimaatneutraal en
circulair.

2025

2030

2035

2050

WET- EN BELEIDSKADERS
Er zijn hoge ambities op alle niveaus om tot een circulaire economie te komen. Van de VN tot de gemeenten samengevat en geordend.
WET- REGELGEVING

BELEID
Sustainable Development Goals 2015
Bevordering van welvaart en de planeet
beschermen tegen klimaatverandering.

VN

INSTRUMENTARIUM
Circulaire economie
Grondstoffen zo lang en hoogwaardig
mogelijk in de economie houden en afval
vermijden.

De VN lidstaten werken samen aan een
duurzamere wereld.
Onderdeel daarvan is
de transitie naar een
circulaire economie.

Diverse subsidieprogramma’s
Ondersteuning van initiatieven die bijdragen
aan een circulaire economie. In elk geval
EFRO, LIFE, Horizon Europe, INTERREG
Europe en INTERREG North West Europe.

Europa concretiseert
hoe duurzame producten en bedrijfsmodellen de norm worden
en consumptiepatronen zo veranderen dat
afval wordt vermeden.

Klimaatakkoord Parijs 2016
Opwarming van de aarde beperken tot ruim
onder 2 graden Celsius.

EU

Kaderrichtlijn afvalstoffen 2008
KRA vormt de basis voor EU wetgeving die gaat over het verminderen
van afval en het vergroten van hergebruik en recycling.

Klimaatwet 2021
Zet de doelen om de Europese
economie en samenleving tegen
2050 klimaatneutraal te maken, om
in wetgeving.

Green deal 2021
Een set beleidsmaatregelen in de groene
transitie met als doel klimaatneutraliteit in
2050.

Actieplan ‘voor een schoner en concurrerender Europa’ 2020
Stelt duurzame producten als de norm en
zet in op hergebruik van producten en op het
voorkomen van afval.

RIJKSOVERHEID

Wet milieubeheer 1993
Bepaalt welk wettelijk gereedschap
kan worden ingezet om het milieu te
beschermen. Hoofdstuk 10 beschrijft
bepalingen voor afvalstoffen.

Landelijk Afvalbeheer Plan 2021
Beleidsmaatregelen gericht op de realisatie
en het stimuleren van een circulaire economie.

Instrumentarium LAP 2021
Internaliserende instrumenten (motiveren,
faciliteren en stimuleren), financiële instrumenten (ondersteunend én prikkelend) en
regulerende instrumenten (wet- en regelgeving).

Grondstoffenakkoord 2017
Afspraken tussen het Rijk en andere partijen
over maatregelen om de transitie te versnellen.

Circulair Materialen Plan 2023 (na LAP)
Stuurt nog gerichter op onder meer preventie en hergebruik. Daarnaast worden maatregelen uit het CMP vaker direct juridisch
bindend.

PROVINCIE

Programma NL circulair in 2050 2016
Streeft eerst naar de helft minder gebruik
van fossiele grondstoffen om daarna in 2050
naar een volledig circulaire economie te
gaan.

Van Afval Naar Grondstof HHA 2015
Bevordering van goede scheiding HuisHoudelijk Afval (HHA) door huishoudens en
preventie van verbranding van restafval.

Klimaatwet 2022
Stelt vast dat Nederland de CO2-uitstoot gaat terugdringen.

Ontwerp beleidsprogramma klimaat 2022
Gericht op realisatie van (aangekondigde)
aangescherpte doelen uit de klimaatwet, met
de circulaire economie als belangrijk middel.

Stimuleringsprogramma 2023
Voor ontwikkeling en opschaling van recycling; subsidieregelingen en het faciliteren
van kennisontwikkeling en innovatie.

Omgevingsverordening Gelderland 2022
Milieuverordening komt voort uit de
wet milieubeheer. Het wil ruimte bieden voor een circulaire economie.

Bestuurlijke ambities 2019
Transitie naar een circulaire economie door
te zorgen voor optimaal hergebruik, met de
hoogste waarde voor de economie en de
minste schade voor het milieu.

Uitvoeringsprogramma van ketens naar
kringlopen 2021
Duurzame winning en efficiënte inzet van
grondstoffen, kringlopen verkorten en
sluiten. Afval en de wegwerpeconomie zijn
verleden tijd.

Regionale visie 2017
Regionaal beleidsplan VANG 2017
In afwachting van CMP wordt gestuurd op
reductie van restafval en vergroting van het
aandeel grondstoffen.

Regiodeal FruitDelta Rivierenland 2020
Samenwerking en subsidies ter verbetering van een brede welvaart in de regio op
sociaal, ecologisch en (circulair) economisch
gebied.

Naar een circulaire toekomst:
Hoe geven de acht gemeenten invulling
aan de gezamenlijke visie en beleid?

Naar een circulaire toekomst:
Wat doen gemeenten en wat doet Avri?
Alleen samen komen we tot resultaten.

REGIO
RIVIERENLAND

GEMEENTEN

KORT GEZEGD

Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen
Hoofdstuk 10 Wet milieubeheer
LAP
VANG HHA
Afvalstoffenverordening Avri

Uit de Kaderrichtlijn
komt de afvalregelgeving in de wet Milieubeheer voort. Het Rijk
heeft die verplichtingen weer vertaald in
het LAP, gericht op het
beperken van afval en
het optimaliseren van
de inzet ervan in de
circulaire economie.
Opvolger CMP is
in de maak om het
beleid aan te scherpen. Vanaf 2023
krijgen gemeenten dan
ook meer financiële
prikkels én financiële
ondersteuning om tot
een circulaire economie te komen.

De provincie heeft
uitgewerkt hoe een
impuls gegeven wordt
aan de circulaire economie.
De regio steunde al
gemeentelijke recycle
projecten zoals Cirtex
(textiel) en Pleintje van
Morgen (plastic).
Huishoudelijk afval is
cruciaal in de circulaire
economie. De rol van
gemeenten is dan ook
cruciaal.

