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Op 5 juni tot en met 17 juli 2019 is het concept Grondstoffenbeleidsplan ter inzage 
gelegd. 
 
Gelet op de sterke relatie met de afvalstoffenverordening en de impact van het 
genoemde beleidsplan heeft het college besloten het beleidsplan ter inzage te leggen 
van 5 juni tot en met 17 juli jl. waardoor ingezetenen en belanghebbenden daarop 
konden reageren en of zienswijzen in konden dienen. 
 
Bij het grondstoffenbeleidsplan is hiervoor geen sprake van een wettelijke verplichting 
zoals artikel 10.21 WM (artikel 10.26, tweede lid, Wet Milieubeheer). 
 
Er zijn in totaal 7 zienswijzen ingediend. Deze zijn geanonimiseerd en als bijlage 
toegevoegd. 
 
Op 20 juni is het GBP opiniërend eveneens door de raad behandeld.  
De zienswijzen vanuit de inwoners en aangegeven punten vanuit de raad en de nodige 
aanpassingen zijn meegenomen in het collegeadvies en het definitieve 
Grondstoffenbeleidsplan. 
Op 19 september wordt het GBP besluitvormend door de raad behandeld. 
 
De zienswijzen en onze reactie zijn onderstaand uitgewerkt. 
 
Algemene reactie gemeente: 
Wanneer we ervoor kiezen geen verandering in de huidige manier van afvalinzameling 
door te voeren betekent dit dat we de VANG-doelstellingen niet gaan halen en de 
inwoners ontevreden blijven over een aantal onderdelen van de afvalinzameling. 
Daarnaast worden de inwoners wel geconfronteerd met een verhoging van de 
afvalstoffenheffing. 
 
 
Zienswijze 1 (kenmerk S2019-15312) 
Inwoner met de gezinssituatie van 5 gezinsleden 
 
Onderwerp waarop een zienwijze wordt ingediend is: 
• Wijziging inzamelfrequentie Sortibak naar 1 x per 3 weken 

o Zorgen om haalbaarheid i.v.m. hoeveelheid afval; 
o Zorgen om illegale dumpingen; 
o Sorteeranalyses. 

 
Reactie gemeente: 
U heeft zorgen over de volume prikkel Frequentie gestuurd scheiden waardoor het 
mogelijk lastig is om een frequentie van 1x in de 3 weken inzameling van de Sortibak 
te halen. Om de inzamelmethode te laten slagen heeft preventie, het voorkomen van 
afval door wat inwoners inkopen, ook een duidelijke rol. Met behulp van effectieve 
communicatie kunnen tips en trucs worden gegeven om mensen te prikkelen hun afval 
te scheiden en anders in te kopen zodat de frequentie wel gehaald zal worden. 
 
Het risico bestaat dat, zeker bij de start van Frequentie gestuurd scheiden, er meer 
afvaldumpingen ten opzichte van de huidige situatie plaatsvinden. Uit landelijke 
ervaring blijkt dat deze dumpingen in de loop van de tijd (verwachting na 2 jaar) weer 
afnemen. Tevens bestaat het risico dat de kwaliteit van grondstoffen, zoals bioafval, 
oud Papier “verontreinigd” raakt met afval uit de Sortibak. Met behulp van een 
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afvalcoach, camera’s op de reinigingsauto’s kan op een positieve manier gestuurd 
worden op de kwaliteit van de grondstoffen. Door bijvoorbeeld een groene, gele, rode 
kaart aan de minicontainer te hangen. 
 
Andere risico’s zijn een iets verhoogde kans op stankoverlast van de Sortibak (door 
luiers), dumping en vooral afvalbranden. Afvalbrandjes (vuurkorven) bij particulieren 
komen nu al voor. Wanneer inzet van de afvalcoaches niet werkt en er vaak 
dumpingen zijn, wordt een Buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa) ingezet van de 
afdeling Toezicht- en handhaving (THAT). Het vastleggen van de nulsituatie en extra 
inspanning op het gebied van toezicht en handhaving is zeker in de eerste 2 jaar 
belangrijk. Vooral bij de start van de nieuwe manier van inzamelen zal binnen afdeling 
toezicht en handhaving extra aandacht en tijd worden vrijgemaakt. 
 
Elk jaar wordt met behulp van jaarlijkse sorteeranalyses van de Sortibak en een 
berekening van de totale VANG kilo’s bepaald of er een positieve verandering 
merkbaar is in de afvalscheiding. In 2023 volgt een evaluatiejaar en wordt 
geëvalueerd of we op de goede weg zijn en er nog verdere aanpassingen in de 
afvalinzameling nodig zijn. 
 
 
Zienswijze 2 (kenmerk S2019-15889) 
Inwoner met de gezinssituatie van 5 gezinsleden 
 
Onderwerp waarop een zienwijze wordt ingediend is: 
• Wijziging inzamelfrequentie Sortibak naar 1 x per 3 weken 

o Zorgen om haalbaarheid i.v.m. hoeveelheid afval 
o Zorgen om illegale dumpingen/ verbranden van afval 

 
Reactie gemeente: 
Zie de gemeentelijke reactie op zienswijze 1. 
 
 
Zienswijze 3 (kenmerk S2019-16553) 
Inwoner met de gezinssituatie van 4 gezinsleden, gastouder aan huis 
 
Onderwerpen waarop een zienwijzen wordt ingediend zijn: 
• Wijziging inzamelfrequentie Sortibak naar 1 x per 3 weken 

o Zorgen om haalbaarheid i.v.m. hoeveelheid afval 
o Er is sprake van een bedrijf, gastouder aan huis 

Tevens wordt voorgesteld om over te gaan op bronscheiding van 
kunststofverpakkingsafval en het scheiden van luiers. 

 
• Oud papier inzameling veranderen in verband met de belasting van de “vrijwillige” 

hulp door de ouders bij de inzameling. 
 
Reactie gemeente: 
Zie de gemeentelijke reactie op zienswijze 1. 
 

U werkt als gastouder aan huis en hebt in feite een bedrijf. Het afval dat vrijkomt 

tijdens uw werkzaamheden valt onder bedrijfsafval en niet onder huishoudelijk afval. U 

kunt hiervoor een container voor bedrijfsafval aan huis aanschaffen. Wanneer het 

bedrijfsafval niet in de Sortibak terecht komt, zou u met een gezin van 4 personen en 

een inzamelingsfrequentie van de Sortibak naar 1x in de 3 weken moeten kunnen 

uitkomen. 

 

Uw ervaring van de oud papier inzameling nemen we voor kennisgeving aan. Op dit 
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moment ligt de oud papier inzameling bij de verenigingen. De verenigingen mogen zelf 

de inzamelmanier kiezen. De keuze in de inzamelmanier heeft gevolgen voor de 

inkomsten per ton ingezameld oud papier. Een perskraakauto van Omrin kost meer 

dan het inzamelen van oud papier met eigen middelen. Wanneer u problemen ervaart 

bij de inzameling dient u dit kenbaar te maken bij de vereniging. In het 

Grondstoffenbeleidsplan gaan we in op de toekomstige inzameling van oud papier 

vanaf 2021.  
 
 
Zienswijze 4 (kenmerk S2019-16885) 
Inwoner met de gezinssituatie van 4 gezinsleden, gastouder aan huis 
 
Onderwerp waarop aandachtspunten voor het Grondstoffenbeleidsplan worden 
gegeven zijn: 
• Bewustwording en communicatie staan voorop voor een betere afvalscheiding 
• Tevens wordt voorgesteld om over te gaan op bronscheiding van 

kunststofverpakkingsafval. 
 
Reactie gemeente: 
Zoals beschreven in het Grondstoffenbeleidsplan starten we 2019 met een 
bewustwordingscampagne en brengen we de voorzieningen op orde (Stap 1). 
Tegelijkertijd bereiden we 2019 en 2020 de nieuwe manier van inzamelen Frequentie 
gestuurd scheiden voor om in 2021 hiermee te starten (Stap 2). 
De bewustwordingscampagne willen we met ambassadeurs voor afvalscheiding vanuit 
onze eigen inwoners uitvoeren. Wanneer wij u als ambassadeur kunnen benaderen 
dan horen we dit graag van u.  
 
De gemeente Tytsjerksteradiel maakt gebruik van nascheiding van plastic, metalen en 
drankenkartons (PMD) met behulp van de sorteer- en bewerkingsinstallatie (SBI) bij 
Afvalsturing Friesland van Omrin. De SBI haalt jaarlijks per huishouden 49 kilo 
kunststof uit het restafval. Dit is twee keer zoveel als het landelijke gemiddelde 
waarbij het plastic wordt bron-gescheiden. evaluatiejaar 2023 leggen we opnieuw een 
keuze voor bron- of nascheiding van PMD aan de raad voor. Binnen de periode van het 
grondstoffenbeleidsplan gebruiken we het nascheidingsconcept. 
 
 
Zienswijze 5 (kenmerk S2019-16833) 
Eénpersoonshuishouden 
Onderwerp waarop aandachtspunten voor het Grondstoffenbeleidsplan worden 
gegeven zijn: 
Naast het voorstel om de inzamelfrequentie van de Sortibak naar 1 x in de 3 weken te 
brengen een wijziging aan te brengen in de inzamelfrequentie Biobak in de 
zomermaanden naar 1x per week en in wintermaanden handhaven 1x per 2 weken. 
Tevens wordt voorgesteld om over te gaan op bronscheiding van 
kunststofverpakkingsafval. 
 
Reactie gemeente: 
Zie de gemeentelijke reactie op zienswijze 1 en 4 
 
Tijdens de opiniërende raadsbehandeling op 19 juni 2019 is ten aanzien van de 
inzamelfrequentie Biobak door de raad aangegeven: dat er een grotere behoefte is om 
de biobak wekelijks te legen in de zomer en in de winter de frequentie 1 x per 2 
weken te handhaven. Het college erkend het punt van de raad en heeft het 
Grondstoffenbeleidsplan hier op aangepast. 
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Zienswijze 6 (kenmerk S2019-16932) 
Inwoner met de gezinssituatie van 4 gezinsleden, gastouder aan huis 
 
Onderwerp waarop een zienwijze wordt ingediend is: 
• Wijziging inzamelfrequentie Sortibak naar 1 x per 3 weken 

o Zorgen om haalbaarheid i.v.m. hoeveelheid afval 
o Zorgen om illegale dumpingen/ zwerfafval 

• Wijziging in de inzamelfrequentie Biobak in de zomermaanden naar 1x per week en 
de frequentie in wintermaanden handhaven van 1x per 2 weken 

 
Reactie gemeente: 
Zie de gemeentelijke reactie op zienswijze 1 en 5. 
 
 
Zienswijze 7 (kenmerk S2019-18633) 
Dorpsbelang Suwâld, namens al haar inwoners. 
 
Onderwerpen waarop een zienwijze wordt ingediend zijn: 
• Er is een lichte voorkeur voor Plan A Frequentie Gestuurd Scheiden; 
Tevens wordt voorgesteld om met de openingstijden van de milieustraat en het 
composteerterrein rekening te houden met de werkdagen van de meeste mensen en 
de openingstijden hierop aan te passen. Er wordt voorgesteld om op de zaterdagen 
ruimer open te zijn. 
• Oud papier inzameling. Een financieel afbouwregeling levert op termijn een derving 

op van de financiële middelen voor de school en sportverenigingen.  
Tot slot volgt een vraag van algemene aard met als strekking waarom gemeente 
Tytsjerksteradiel de afvalinzameling in eigen beheer heeft. Ten aanzien van andere 
gemeenten en kosten. 
 
Reactie gemeente: 

Het college heeft aanvullend onderzoek gedaan naar de ervaringen van andere 

gemeenten met betrekking tot openingstijden. Hieruit blijkt dat er in de provincie geen 

ervaring is met avond opening van de milieustraat. Tevens heeft het gevolgen die als 

nadelig gezien kunnen worden: er is in de winter verlichting nodig, dit brengt extra 

kosten met zich mee. Het duurt circa 2 jaar voor een inwoner gewend is aan de 

nieuwe openingstijden (een huishouden komt gemiddeld 1,7 keer per jaar op de 

milieustraat), een korte proef uitvoeren is daarom niet wenselijk. Er is een uitgebreide 

vergunning nodig voor de avond uren open na 19:00 uur. De afhandelingstermijn na 

indienen van de vergunningaanvraag duurt 26 weken. Avond openstelling leidt tevens 

tot totale hogere personeelskosten. Het college stelt voor om eerst alleen in te zetten 

op de verruiming van de openingstijden overdag: In totaal van 1.040 uren naar 1.800 

uren open van het composteerterrein en milieustraat. Het college stelt voor de 

volgende uniforme openingstijden te hanteren: dinsdag tot en met zaterdag van 8:30 

uur tot en met 16:30 uur. 
 

De uitwerking in het GBP van de oud papier en karton inzameling blijft ongewijzigd na 

de opiniërende raadsbehandeling van 19 juni 2019. Het college ziet, ondanks het 

verzoek voor het bedenken van een businessmodel voor oud papier verenigingen, niet 

een taak van de gemeente om verenigingen te blijven subsidiëren wanneer de 

marktprijzen van oud papier en karton zover dalen dat er geld bij moet, zoals nu al 

gesteld in de subsidieverordening oud papier Tytsjerksteradiel. Het college stelt voor 

medio 2020, wanneer de nieuwe tarieven voor de verwerking van oud papier en 

karton bekend worden, de overeenkomsten met de oud papier verenigingen en de 

huidige subsidieregeling oud papier aan te passen.  
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