
      

Aan:   Leden G40 bestuurlijke netwerkdag 27 mei 2021 
Van:   Bart Heller, wethouder Milieu en Duurzaamheid gemeente Hilversum 
Datum:  20 mei 2021 
Onderwerp:  voorstel motie voor ALV Vereniging Nederlandse Gemeenten van 16 juni 2021 
 
Motie: Stop met sturen aan de achterkant 
 
Constaterende dat: 

 In het huidige systeem gemeenten de zorg dragen voor het inzamelen en verwerken van 
consumptiegoederen en verpakkingen die na gebruik vrijkomen bij de huishoudens; 

 Gemeenten geen invloed hebben op de kwaliteit en omvang van de betreffende afvalstromen;  

 Deze verantwoordelijkheid al maar wordt uitgebreid en de kosten gestaag stijgen - kosten die 
onze inwoners betalen via de afvalstoffenheffing;  

 Uit de evaluatie Uitvoeringsprogramma Van Afval Naar Grondstof 2020 blijkt dat gemeenten de 
doelen voor afvalscheiding veelal halen; 

 Maar ook dat niet alle ingezamelde afvalstromen duurzaam te verwerken zijn en/of waarde 
behouden;  

 In de Integrale Circulaire Economie Rapportage 2021 van PBL naar voren komt dat Nederland 
voor nieuwe opgaven staat; hoogwaardiger toepassing van afvalstromen én om andere 
circulariteitsstrategieën in te zetten, zoals ontwerp en reparatie; 

 
overwegende dat: 

 Het huidige systeem tegen het einde loopt en we zo bovenal onze nieuwe ambities en 
doelstellingen qua circulariteit niet behalen; het moet dus anders.  

 Het daarom van belang is dat de prikkel om deze vicieuze cirkel te doorbreken en échte stappen 
te zetten qua circulariteit, dáár ingezet wordt in het systeem waar dit nodig is en het verschil 
maakt - en dat is aan het begin van de keten, bij de producent. Zodat deze gestimuleerd wordt 
om al bij het ontwerp rekening te houden met hergebruik na de levensduur van het product. 

 
spreekt uit dat: 

 uitbreiding van de producentenverantwoordelijkheid voor de milieu- en verwijderingskosten van 
alle consumptiegoederen en verpakkingen onontkoombaar is om uit de huidige situatie te komen 
waarin onze burgers worden geconfronteerd met al maar stijgende kosten van afvalverwerking 
en we tegelijkertijd als samenleving onze doelstellingen op het gebied van circulariteit niet 
dreigen te halen; 

 
draagt het VNG bestuur op:  

 dit standpunt als uitgangspunt te nemen in de gesprekken met het Rijk en andere partijen inzake 
afvalverwerking en het ontwikkelen van nieuw beleid voor gemeenten; 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Namens burgemeester en wethouders van gemeente Hilversum, 

 
 
Bart Heller 
Wethouder Milieu en Duurzaamheid Hilversum 
 
 
De motie wordt ondersteund door: 
PM namen andere gemeenten 


