


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Bijlage B bij raadsvoorstel 17-2016 “Beleidsplan huishoudelijk afval 2016-2020” 
 
 
KADERSTELLING VOOR BURGERPARTICIPATIE / CO-CREATIE 
 
 
Via burgerparticipatie zal in 2016 en 2017 ingezoomd worden op optimale randvoorwaarden om de 
ambities van het beleidsplan huishoudelijk afval 2016-2020 – als tussenstation voor de ambitie 
“Maastricht afvalloos in 2030” -  waar te kunnen maken. 
 
Daarbij worden burgerpanels betrokken, die in 2016 in de vorm van “co-creatie” samen met de 
gemeente een viertal pilots gaan voorbereiden:  

 Inzameling en verwerking van groente- fruit- en tuinafval. 

 Inzameling en verwerking van luiers en incontinentiematerialen. 

 Inzameling en verwerking van textiel en elektrische apparatuur (eventueel aangevuld met boeken 
en speelgoed). 

 Inzameling en verwerking van grof huishoudelijk afval. 
 
Deze afvalstromen worden het meest kansrijk geacht om bij te dragen aan het bereiken van de 
ambities in het beleidsplan. Ze zijn geselecteerd op basis van: 

 het grote aandeel dat ze vormen in het huidige restafval. 

 het grote waardepotentieel dat ze hebben.. 

 het feit dat ze qua “afdankmoment” dicht aansluiten bij de belevingswereld van burgers. 
 
In alle vier de pilots wordt ook de inzameling van huishoudelijk restafval onder de loep genomen, in de 
zin van het bespreken welke service voor inzameling van dat restafval geschikt is, met als doel 
recycling te bevorderen. 
 
De pilots zullen fysiek tot uitvoering worden gebracht in 2017. De burgerpanels zullen nauw bij de 
uitvoering betrokken blijven.  
 
De burgerparticipatie / co-creatie bestaat uit “meedenken” (voorbereiden pilots in 2016)  en “meedoen” 
(uitvoeren pilots in 2017). Uiteindelijk beslist de gemeenteraad in 2018, na evaluatie van de pilots, 
over welke systemen per 2019 ingevoerd worden. 
 
Als kaderstelling voor die burgerparticipatie ./ co-creatie geeft de raad aan de burgerpanels de 
volgende onderzoeksvraag mee: 
 
Ontwerp het meest geschikte inzamelsysteem om de ambities voor 2020 en 2030 te kunnen 
bereiken, waarbij een optimale mix wordt bereikt tussen de volgende doelstellingen:  
a. Milieu: een systeem dat leidt tot zo weinig mogelijk huishoudelijk restafval, met uitzicht op 

geheel (rest)afvalloos in 2030 + dat een maximaal milieuhygiënisch rendement van 
afvalstromen oplevert. 

b. Dienstverlening: een systeem dat als makkelijk en haalbaar door burgers wordt ervaren + 
waarbij maatwerk voorgesteld kan worden, binnen het streven naar zoveel mogelijk 
uniformiteit. 

c. Kosten: een systeem dat kostenefficiënt is + dat maximaal financieel rendement van 
afvalstromen oplevert.  

d. (Sociale) werkgelegenheid: een systeem waarbij de inzameling, sortering en verwerking 
van afvalstromen zoveel mogelijk (sociale) werkgelegenheid oplevert + waarbij die 
werkgelegenheid zoveel mogelijk lokaal / regionaal ingevuld wordt.  

 
In principe is het uitgangspunt dat de gemeente verantwoordelijk is en blijft voor de inzameling van 
afvalstoffen. Dit als collectieve voorziening, ter invulling van de wettelijke zorgplicht voor 
afvalinzameling (conform de Wet Milieubeheer). Dat laat echter onverlet dat er mogelijkheden zijn voor 
“Right to Challenge”-activiteiten, waarbij burgers zelf onderdelen van de inzameling van de gemeente 
over nemen. Daarbij gelden wel de randvoorwaarden die de raad heeft gesteld voor Right to 
Challenge-activiteiten. 
 

 


