
Schriftelijke vragen ex art. 34 Verordening Raadswerk van de fractie VVD over actueel en compleet 

beeld afvalstoffen. De vragen zijn ingeboekt op 1 maart 2019, afdoening in 30 dagen. 

Het beleid van de gemeente Leusden met betrekking tot afvalstoffen betrof een noodzakelijke, 

majeure verandering als gevolg van Wet Milieubeheer, meewerken aan een circulaire economie en 

ook het veranderen van mindset en gedrag van inwoners met betrekking tot afvalstoffen. Er kan 

rustig worden geconstateerd dat de vertaalslag van beleid naar praktijk nog geen succes is. Er zijn 

immers een aantal zaken, waar inwoners en daarmee ook onze fractie ongerust van worden. De VVD 

heeft overigens herhaaldelijk aandacht hiervoor gevraagd.

Er is een aantal recente ontwikkelingen dat ons dus onrustig maakt en grote zorg baart. Deze vormen 

de aanleiding voor de volgende  vragen. Wij verzoeken het college in de beantwoording een actueel 

en compleet beeld te schetsen van de stand van zaken.

1.Evaluatie Milieustraat

Het college heeft in de nazomer van 2018 de toezegging gedaan dat de raad voor het eind 

van het jaar zou worden geïnformeerd over een evaluatie van de Milieustraat. Is deze 

evaluatie nu beschikbaar? Zo nee, dan graag een gemotiveerde uitleg. Zo ja, waarom is deze 

evaluatie nog steeds niet beschikbaar?

2. Wijzigingen Milieustraat

Wij nemen aan dat het college binnen de kaders die de raad stelt actief ingrijpt als het nodig 

is.  Klopt het dat er actie is ondernomen, met zichtbaar resultaat, met betrekking tot de 

wachttijden, vooral op zaterdag? Klopt het ook dat het college overweegt de openingstijden 

van de Milieustraat te wijzigen? Als dat zo is, welk effect verwacht het college? En met welke 

positieve en negatieve neveneffecten wordt rekening gehouden? Zijn er personele gevolgen 

bij het wijzigingen van openingstijden?

3. Gedragsverandering door adequate informatie

Hoe is het verklaarbaar dat inwoners zo slecht worden geïnformeerd over hun eigen bijdrage 

aan het verwijderen van afvalstoffen? In aanslagbiljet gemeente- en/of 

waterschapsbelastingen / WOZ wordt wel de vaste afvalstoffenheffing gemeld. Maar de 

inwoners krijgen geen inzicht in hun individuele verbruik, ook niet op andere wijze. Waarom 

is dit tot nu toe niet gelukt?  Hoe vergroot het college  het verantwoordelijkheidsgevoel van 

individuele burgers met betrekking  tot hun eigen aandeel in het (laten) verwijderen van 

afvalstoffen?  Wij zien in andere gemeenten dat er inwoners zijn die nul geregistreerde 

restafvalstortingen hebben. Wat gaat de gemeente hiermee doen? Wat is daar nog aan te 

doen als de informatie zó laat beschikbaar komt?
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