
 

 

 

 

 

 

Rondebriefje informatiesessie 

Onderwerp Op weg naar “Afvalloos Maastricht in 2030”: stadsbrede aanpassing van het 
inzamelsysteem voor huishoudelijk afval. 

Datum 27 november 2018 

Portefeuillehouder Wethouder Aarts  

Programmanummer 7 Volksgezondheid en Milieu 

Behandelend ambtenaar HS van Eck 
Telefoonnummer: 043-350 5171 
hennie.van.eck@maastricht.nl 

Doel van de bijeenkomst De raad – als achtergrondinformatie voor de aanstaande besluitvorming over 
het raadsvoorstel “Op weg naar Afvalloos Maastricht in 2030; stadsbrede 
aanpassing van het inzamelsysteem voor huishoudelijk afval” – informeren 
over het Maastrichtse afvalbeleid, de raadsbesluitvorming van 2016, de 
uitvoering en de resultaten van de Afvalproef 2017, de in het raadsvoorstel 
benoemde modellen/varianten en relevante ontwikkelingen voor de periode 
2021-2030. Dit gebeurt via een power point presentatie, waarna uitwisseling 
van informatie plaatsvindt. 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De raad. Formeel is het college aan zet, maar in de raadsvergadering van 5 
april 2016 is toegezegd dat de raad de resultaten van de Afvalproef voorgelegd 
krijgt, evenals de daarop gebaseerde voorstellen voor een stadsbrede uitrol 
van nieuwe inzamelsystemen. 

Verloop voorgaande 
proces 

De raad heeft op 5 april 2016 besloten om een ambitie voor 2030 (Maastricht 
Afvalloos) en een tussendoelstelling voor 2020 (halvering huishoudelijk 
restafval) vast te stellen. Om de tussendoelstelling voor 2020 te halen is in 
2016 en 2017 een proces van intensieve burgerparticipatie gevolgd: een 
Afvalproef in drie buurten, waarbij inwoners zelf hun inzamelsystemen voor 
een vijftal afvalstromen ontworpen en gekozen hebben. Met die drie systemen 
is in 2017 een half jaar proefgedraaid 

Inhoud  De Afvalproef bleek - vertaald naar een inzamelmodel voor heel Maastricht 
(het Afvalproefmodel) - een grote stap te zetting richting de door de raad 
vastgestelde tussendoelstelling voor 2020. Om die tussendoelstelling te 
bereiken/benaderen zijn echter aanvullende maatregelen nodig. Daartoe is een 
viertal varianten verkend. In het raadsvoorstel is het Afvalproefmodel en zijn de 
aanvullende varianten beschreven en vergeleken. Het college stelt aan de 
raad voor om te kiezen voor variant C. Die houdt in: het Afvalproefmodel, 
aangevuld met de Maatwerkvariant (m.n. extra aandacht voor gescheiden 
aanbieden van Groente- en Fruitafval) en met de Variant verlagen van de 
ophaalfrequentie van restafval (naar 1x per 4 weken, stadsbreed). 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Kennis te nemen van de achtergrondinformatie + desgewenst vragen te stellen 
over de achtergrondinformatie. 

Vervolgtraject Het raadsvoorstel volgt de volgende procedure (onder voorbehoud): 
- informatiesessie raad 27 november 2018 
- stadsronde 11 december 2018 
- raadsronde 29 januari 2019 
- raadsvergadering 12 februari 2019 

 


