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Gemeenten in regio Utrecht halen afvaldoelen niet 
 

Dit is een conclusie uit een gezamenlijk rekenkameronderzoek van de 
rekenkamercommissies van de gemeente Baarn, Bunnik, IJsselstein, Nieuwegein en Soest. 
Zij hebben onderzoek gedaan naar het functioneren en presteren van de 
Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Midden Nederland (RMN). RMN voert voor 
de betreffende gemeenten taken uit op het gebied van afvalbeheer en reiniging. Ondanks 
het feit dat de  gemeentelijke en landelijke afvaldoelen niet gehaald worden, blijkt uit het 
onderzoek dat RMN efficiënt werkt. Ook blijkt uit het onderzoek dat inwoners over het 
algemeen tevreden zijn over de afvalinzameling en reiniging.   
 
Resultaten onderzoek  
De resultaten van het onderzoek laten zich als volgt samenvatten: 
 De gemeente Bunnik ligt, net als de andere RMN gemeenten, niet op schema wat betreft het 

realiseren van de regionale en landelijke afvalreductiedoelstellingen.   

 De gemiddelde hoeveelheid restafval (grof en fijn samen) ligt in Bunnik nu op 215 kg per inwoner 

per jaar. In het Regionaal Afvalplan 2014-2018 is opgenomen dat de hoeveelheid restafval in 2015 

al zou zijn teruggebracht naar 200 kg per inwoner.  

 Bunnik haalt de eigen doelstellingen niet, maar blijft nog verder achter bij de landelijke ambities. 

Zo heeft de gemeente Bunnik in 2015 de afvalvisie vastgesteld met  de ambitie om in 2020 

maximaal  135 kg restafval per inwoner te realiseren, terwijl de landelijke doelstelling op 100 kg 

per inwoner ligt.  

 Bunnik en de andere RMN-gemeenten hebben een grote beleidsmatige inhaalslag te maken. De 

geplande maatregelen bieden naar verwachting te weinig soelaas. Ook blijkt uit het onderzoek 

dat het niet duidelijk is wat de gemeenten ten aanzien van beleidsadvisering en –ondersteuning 

van RMN verwachten. De afspraken tussen de gemeenten en RMN zijn niet goed vastgelegd, 

waardoor er over en weer onduidelijkheden zijn. 

 Uit de enquête, die onder inwoners is uitgevoerd, blijkt dat de meerderheid van de inwoners 

tevreden zijn over de afvalinzameling en uitvoering van de reinigingstaken door RMN.  

 De RMN gemeenten verwachten van RMN dat het een effectieve en efficiënte 

uitvoeringsorganisatie is op het terrein van afvalbeheer, reiniging en duurzaamheid. Aan deze 

verwachtingen voldoet RMN. 

Advies rekenkamercommissies 
De rekenkamercommissies adviseren de gemeenten om op korte termijn het afvalbeleid 
zodanig te actualiseren dat de afvaldoelen gehaald kunnen worden. Daarnaast is van groot 
belang dat duidelijke afspraken worden gemaakt of de gemeenten ieder voor zich of 
gezamenlijk met RMN de benodigde beleidsmatige inhaalslag realiseren. De 
rekenkamercommissies stellen voor dat gemeenten en RMN op korte termijn verkennen hoe 
deze inhaalslag het beste georganiseerd kan worden.  
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Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand 
De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die jaarlijks de effectiviteit en de 
efficiëntie van het gemeentelijk beleid onderzoekt. De commissie bestaat uit externen en 
werkt voor de gemeenten Barneveld, Bunnik, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Renswoude, 
Scherpenzeel, Woudenberg en Zeewolde.  
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ingrid Spoor, secretaris/onderzoeker van 
de rekenkamercommissie, tel: 0342 – 495 830, i.spoor@barneveld.nl  Zie ook 
www.rkvalleienveluwerand.nl. 
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