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Onderwerp
Milieupark en flankerend beleid
Samenvatting
Het college informeert uw raad middels deze raadsinformatiebrief over een eigen milieupark en
de ontwikkelingen van het flankerend beleid.
Achtergrond / geschiedenis
In de raadsvergadering van 6 juni 2019 heeft het college uw raad toegezegd u te informeren over
een eigen milieupark voor het inzamelen van grof huishoudelijk afval.
Toelichting
Milieupark
Het inzamelen van grof huishoudelijk afval is conform de Wet Milieubeheer verplicht. Dit kan via
een eigen milieupark of via deelname aan een samenwerkingsverband. De wens voor een goed
geoutilleerd milieupark past binnen het nieuwe beleid Van Afval Naar Grondstoffen (VANG).
Uit een onderzoek in 2015 is gebleken dat de eenmalige uittreedkosten voor de
Gemeenschappelijke Regeling RD Maasland op € 650.000 zijn geraamd. Wij hebben uw raad in
december 2015 middels een raadsinformatiebrief hierover geïnformeerd. Op dit moment zijn voor
een eventuele uittreding geen financiële middelen gereserveerd.
In de startnotitie VANG is een onderscheid gemaakt tussen de ingezamelde hoeveelheden fijn en
grof restafval. De hoeveelheid grof restafval (milieupark) bedraagt ongeveer 3% van het fijn
restafval (minicontainer). Uw raad heeft er voor gekozen om de hoeveelheid fijn restafval in de
komende jaren terug te dringen om een milieu- en financieel rendement te behalen. Een eigen
milieupark draagt niet bij aan de doelstellingen.
De kostenstijging bij de milieuparken van RD Maasland en Reinigingsdienst Westelijke Mijnstreek
(RWM) wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door stijgende kosten voor de verwerking van het grof
restafval. Deze stijging was ook van toepassing geweest als Echt-Susteren een eigen milieupark
had geëxploiteerd. In de huidige situatie worden de risico's en kostenstijging door alle
deelnemende gemeenten van RD Maasland en RWM gedeeld.
Verder loopt een onderzoek naar de schaalvergroting van de inzamelorganisaties RD Maasland
en RWM. De resultaten van dit onderzoek zijn eind 2019 gereed.
Gezien de bovenstaande ontwikkelingen is het thans niet opportuun uw raad een voorstel te doen
over een eigen milieupark.
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Flankerend beleid
Wij willen uw raad middels deze brief ook informeren over de ontwikkelingen met betrekking tot
het flankerend beleid.
•
In het nieuwe schooljaar 2019-2020 worden de basisscholen geïnformeerd over het
gemeentelijk afvalbeleid en het nieuwe inzamelsysteem in de vorm van en wedstrijd. Verder
wordt aandacht gegeven aan zwerfafval op de school-thuis route tussen Nieuwstadt en
Susteren;
•
Om de circulaire economie achter de voordeur te stimuleren en de hoeveelheid restafval
terug te dringen wordt een pilot uitgevoerd met een vereniging uit de kern St. Joost. Het
hergebruik van afgedankte spullen wordt gestimuleerd.
•
Om de hoeveelheid textiel uit het restafval te halen wordt een pilot uitgevoerd met een
vereniging uit Dieteren, waarbij de vereniging textiel gaat inzamelen.
•
Door de inzameling van PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons) met de plastic
Heroeszakken komen de ondergrondse containers voor de inzameling van blik en
drankkartons vrij. Er is een onderzoek gestart naar een herbestemming van deze containers,
waarbij wordt gedacht aan extra glascontainers, inzameling van luiers en
incontinentiemateriaal of restafval. Dit ook naar aanleiding van tips van onze inwoners.
•
Verder loopt een pilot bij een appartementencomplex in Koningsbosch om het scheiden van
het afval te verbeteren en de hoeveelheid restafval terug te dringen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders gemeente Echt- Susteren,

Drs. G.WTvan Balkom
secretaris
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