
 

Geachte heer, mevrouw, 
 
 
Wij bereiden een nieuw afvalbeheerplan voor de jaren 2016 – 2020 voor. 
Aanleiding hiervoor zijn nieuwe landelijke doelstellingen voor hergebruik 
van huishoudelijk afval. In het plan zullen wij beschrijven hoe de inzameling 
van huishoudelijk afval de komende jaren zal plaatsvinden, welke doelen we 
nastreven en welke concrete maatregelen we daartoe de komende jaren 
nemen. Zo willen we de komende jaren meer huishoudelijk afval weer als 
grondstof in kunnen zetten.  
 
In dit kader hebben wij de discussienota “Op weg naar een afvalloze stad” 
opgesteld voor de raad (bijgevoegd). Hierin zijn op hoofdlijnen een aantal 
mogelijke varianten beschreven van de wijze waarop de inzameling en  
verwerking van huishoudelijk afval de komende jaren kan worden 
vormgeven. De discussienota is in het voorjaar besproken door de 
gemeenteraad. Daarbij heeft een meerderheid van de raad aangegeven de 
variant waarbij de komende jaren de voorzieningen voor afvalscheiding 
verder worden uitgebreid, nader uitgewerkt te willen zien. Deze nadere 
uitwerking zal de komende maanden plaatsvinden.  
 
Graag horen wij in dit kader ook van bewonersorganisaties hoe volgens hen 
afvalscheiding en -hergebruik de komende jaren gestimuleerd en door ons 
mogelijk beter gefaciliteerd zou kunnen worden. Zo zijn wij benieuwd of er 
behoefte is aan extra voorzieningen in uw wijk voor de inzameling van glas, 
papier, textiel en dergelijke. Mocht dat het geval zijn dan vernemen wij ook 
graag suggesties voor de locaties waar extra voorzieningen bij voorkeur 
geplaatst zouden kunnen worden. Maar ook andere suggesties en ideeën over 
de afvalinzameling zijn uiteraard zeer welkom.  
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Kortom wat zou de bewoners van uw wijk kunnen helpen om hun afval nog 
beter te scheiden? En hoe kunnen we als gemeente en bewoners sámen er 
voor zorgen dat de komende jaren zoveel mogelijk huishoudelijk afval 
opnieuw wordt hergebruikt.  
 
Wij willen u vragen om uw reactie uiterlijk 30 september aan ons retour te 
zenden. U kunt deze zenden aan: vakdirectie Stadsbeheer, postbus 742, 9700 
AS Groningen t.a.v. dhr. A.K. Brinkman of per email aan: 
arjan.kees.brinkman@groningen.nl.  
 
De reacties die wij van bewonersorganisaties ontvangen zullen wij betrekken 
bij de verdere uitwerking van het nieuwe afvalbeheerplan voor de jaren 2016 
– 2020. Naar verwachting zal de raad in december 2015 een definitief besluit 
nemen over de koers die de gemeente de komende jaren zal volgen. 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 
namens hen, concerndirecteur, 
namens deze, 

 
Mieke Kortbeek, 
directeur Stadsbeheer 
 
 
 
 
 


