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Aan het college van B&W van Aa en Hunze    Rolde, 25 augustus 2022 

 

Reactie op het Afvalstoffenbeleidsplan 2023-2027 (concept) 

 

 

Geacht college, 

 

Met belangstelling hebben wij uw conceptnota over afvalbeleid gelezen. Het geeft en 

duidelijk beeld van uw doelstellingen bij de verwerking van (vast) huishoudelijke afval. Wel is 

soms de leesbaarheid door toepassing van jargon (‘assets’) lastig. Wij kunnen geen directe 

doelen vinden voor andere afvalstromen (water bv), zwerfafval en bedrijfsafval. We nemen 

aan dat die buiten de scope van dit beleid vallen. Terwijl de doelstellingen ook hierop van 

toepassing kunnen zijn en een integrale aanpak naar onze verwachting voordelen biedt. Op 

zijn minst verwachten wij in deze nota een verwijzing naar deze andere afvalstromen.  

 

Wij beperken ons verder in deze reactie tot de relatie met energie en klimaat.  

 Wij onderschrijven van harte dat afval moet worden gezien als grondstof.   

 In algemene zin missen wij een duidelijke koppeling met het gemeentelijk beleid voor 

klimaat en energie (bv warmte).  

 Door verbranding van restafval wordt energie opgewekt. De RVO claimt dat 

verbrandingsinstallaties gemiddeld ongeveer 20% van de energie-inhoud bij 

afvalverbranding terugwinnen als elektriciteit. Daarnaast winnen ze ongeveer 23% als 

warmte. In hoeverre profiteert de gemeente (en onze gemeenschap) hiervan? Komt 

dat tot uiting in lagere tarieven in de contracten? Daarbij zou het een optie kunnen 

zijn dat financieel voordeel te benutten voor  plaatselijke initiatieven en plannen 

rond energie in de gemeente of hulp aan lage inkomens bij verbetering van hun 

energiehuishouding, zie ook ons (bijgesloten) Manifest  

 Zijn er naast verbranding nog andere mogelijkheden tot duurzame opwek uit afval? 

 Groenafval wordt gratis verwerkt in Gieten. Dit zou ook gebruikt kunnen worden 

voor energieopwekking (bijvoorbeeld in combinatie met agrarisch afval, bermmaaisel 

en baggermateriaal uit sloten) 

 Ter beperking van het aantal verplaatsingen pleiten we voor meerdere 

inzamelpunten voor (groen) afval in de gemeente (dan alleen Gieten). Het plaatsen 
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van robuuste inzamelpunten (bv op de hub/carpool) kan wellicht ook het intensieve 

opruimen van zwerfafval beperken.  

 In het verlengde hiervan: blijven bv de bladbakken (herfst) in de dorpen en wij zijn 

benieuwd of proeven met lokale compostering zijn geslaagd. 

 

Wij wensen u succes met de afronding van de beleidsvorming.  

 

Met vriendelijk groet,  

Bestuur Stichting Rolde EnergieNeutraal 

 

 
Andries Visser (secretaris)  


