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Aan de Raad, 
Inleiding 
Hierbij bieden wij uw raad het Communicatieplan Van Afval Naar Grondstof ter kennisgeving aan. In het 
beleidsplan Van Afval Naar Grondstof 2016-2020 is de ambitie uitgesproken om de hoeveelheid restafval 
te verminderen naar 100 kg in 2020. Daarbij is gekozen voor Omgekeerd Inzamelen. Dit betekent dat 
grondstoffen zoveel mogelijk aan huis worden ingezameld en het restafval dient te worden weggebracht 
naar ondergrondse containers. Het Communicatieplan wordt als middel gebruikt om gedragsverandering 
op het gebied van afvalscheiding bij de inwoners te bewerkstelligen en als ondersteuning voor de 
implementatie van het Omgekeerd Inzamelen. In het Communicatieplan wordt stapsgewijs aangegeven 
wanneer, op welke wijze en voor wie de communicatiemomenten worden uitgevoerd. De kosten voor de 
communicatie en de uitvoering worden gedekt uit de post Omgekeerd Inzamelen. 

Tot stand komen 
Het Communicatieplan is gezamenlijk tot stand gekomen met het bureau De Jonge MilieuAdvies, afdeling 
Publiekzaken/taakveld Communicatie en afdeling Beheer. 

Achtergrondinformatie 
In april 2016 is het Beleidsplan Van Afval Naar Grondstof 2016-2020 door uw raad vastgesteld. Hierin is 
mede gerefereerd aan de 3 V's; Voorzieningen, Voorlichting en Verbaliseren. 
Een veranderde inzamelmethode kan niet zonder een goede communicatie. Draagvlak van onze 
inwoners speelt een grote rol in de kans van slagen. Wat is de nut en noodzaak van de transitie van afval 
naar grondstof? Voorlichting ook over welke afvalstromen er in welke container horen. Bij bijvoorbeeld het 
kunststof verpakkingsafval roept dit vaak vragen op. Minder vervuiling in de recyclebare stromen 
betekent ook een extra winst voor het recyclingproces en heeft een positieve financiële consequentie 
omdat de gemeente de vergoeding grotendeels ontvangt voor het aandeel dat gerecycled is. Hoe worden 
de afvalstromen gesorteerd en welke producten kunnen daarvan worden gemaakt? Veel vragen waar 
onze inwoners nu vaak geen weet van hebben. Educatie bij scholen kan hier ook onderdeel van zijn. 
Hiervoor is dit Communicatieplan ontwikkeld. 

Regionale website VANG programma 
In het kader van het VANG programma is in de Regio West-Brabant een regionale website opgezet die 
speciaal bedoeld is om de inwoners de komende jaren te voorzien van algemene informatie. Met deze 
informatie kunnen de inwoners zien wat er met de gescheiden afvalstromen wordt gedaan. Met name 
filmpjes over sorteringprocessen, afvalscheiding, verwerking van producten, worden getoond. De 
regionale website is inmiddels online en zal tijdens het persmoment op 31 januari aanstaande worden 
aangekondigd door de wethouder Milieu. De gemeentelijke website blijft leidend voor 
gemeentespecifieke informatie. In het Communicatieplan wordt ook de regionale website benoemd. 



Voorbereidingen Omgekeerd Inzamelen 
Inmiddels wordt er gewerkt aan de voorbereidingen voor de implementatie van het Omgekeerd 
Inzamelen. Binnenkort valt de eerste nieuwsbrief over het Omgekeerd Inzamelen bij alle huishoudens in 
de brievenbus. Fasegewijs zullen wij uw raad op de hoogte houden van het proces. 
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