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BIJLAGE bij amendement Huishoudelijk afval- en grondstoffenbeleidsplan 

 

Wijzigingen in het vastgestelde beleidsplan ten opzichte van het voorgestelde plan: 

 

 

Op blz. 7 bovenaan: 

de tekst  

Restafval bij de laagbouw gaat in het nieuwe afvalinzamelmodel in minicontainers van 

140 liter die in het eerste jaar van het nieuwe afvalbeleid om de week aan de straat 

gezet kunnen worden, waarbij er per lediging betaald wordt. In het tweede jaar zal 

blijken of de ledigingsfrequentie verlaagd kan worden naar een keer in de vier weken, 

omdat er aanzienlijk minder restafvalaanbod is. 

vervangen door 

Restafval bij de laagbouw gaat in het nieuwe afvalinzamelmodel in minicontainers van 

140 liter die één keer in de vier weken aangeboden kunnen worden, waarbij er per 

lediging betaald wordt. 

 

Op blz. 7 halverwege de eerste alinea: 

de tekst  

De service op gft blijft voor de laagbouw gelijk. 

vervangen door 

De service op gft wordt voor de laagbouw uitgebreid met de mogelijkheid om de 

minicontainer elke week aan te bieden in de maanden mei tot en met september. 

 

Op blz. 7 laatste zin van de tweede alinea: 

de tekst  

In het afvalinzamelsysteem zijn ook opties mogelijk zoals het extra inzamelen van gft 

gedurende drie of vijf maanden (extra kosten), het rijden van takkenrondes en het 

extra openstellen van de milieustraat (ook beiden extra kosten).  

vervangen door 

In het afvalinzamelsysteem zijn ook opties mogelijk zoals het rijden van 

takkenrondes en het extra openstellen van de milieustraat (beide extra kosten). 

 

Op blz. 13 in de tabel onder Laagbouw 

bij restafval, de tekst 

Diftar, betalen per lediging van een 140 liter minicontainer, 26x per jaar kunnen 

aanbieden (en na een jaar 13x kunnen aanbieden) 

vervangen door 

Diftar, betalen per lediging van een 140 liter minicontainer, 13x per jaar kunnen 

aanbieden 

 

Op blz. 13 in de tabel onder Laagbouw 

bij GFT en etensresten, de tekst 

Minicontainer bij de woning, 26x per jaar kunnen aanbieden 

vervangen door 

Minicontainer bij de woning, eens per twee weken en in de maanden mei t/m 

september wekelijks kunnen aanbieden. 

 

Op blz. 14 helemaal onderaan, doorlopend op blz. 15 

de tekst 

In het eerste jaar blijven de restafval-inzamelrondes om de week, zodat iedereen kan 

wennen aan het nieuwe beleid. 26 keer per jaar aanbieden van de minicontainer is 

dan mogelijk maar het hoeft niet. 

schrappen. 
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Op blz. 15 in de eerste alinea 

de tekst 

Een verlaging van de inzamelrondes naar een keer in de vier weken is in het tweede 

jaar van het nieuwe beleid dan ook mogelijk.  

vervangen door 

Een verlaging van de inzamelrondes naar een keer in de vier weken met ingang van 

01-01-2021, in plaats van tweewekelijks, geeft een daling van de kosten voor de 

inzameling. 

 

Op blz. 16 in de eerste alinea onder 3.4 

de tekst 

Als extra service kan de gft-minicontainer in de zomermaanden (juni, juli en 

augustus) iedere week naar buiten (met als optie om deze verhoogde frequentie ook 

in mei en september door te voeren). 

vervangen door 

Als extra service kan de gft-minicontainer in de maanden mei, juni, juli, augustus en 

september iedere week worden aangeboden. 

 

Op blz. 21 bovenaan 

vóór de tekst 

De geraamde baten bestaan uit lagere verwerkingskosten … 

toevoegen 

De eerste twee opties worden direct in het nieuwe beleid meegenomen 

(vierwekelijkse inzameling restafval en wekelijkse inzameling gft in de maanden mei 

tot en met september). 


