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In de uitwisseling van 14 januari a.s. willen wij aan de hand van een presentatie de plannen voor het
Grondstoffenbeleidsplan 2021-2025 aan u voorleggen. Het Grondstoffenbeleidsplan is een uitwerking
van de CUP opdracht: niet meer dan 25 kg restafval per inwoner in 2030. In twee stappen willen we dat
doel bereiken, het Grondstoffenbeleidsplan 2021-2025 is de eerste stap. De evaluatie die gehouden is
onder de bewoners in 2019 en de 2 moties van de raad zijn het startpunt van dit plan.
In deze voorbereidende notitie geven we een korte toelichting op de positie van het
Grondstoffenbeleidsplan binnen de duurzaamheidsagenda. Wij verzoeken u kennis te nemen van de
inhoud van de notitie.
De duurzaamheidsagenda van Leusden bevat de volgende 4 thema’s:
1.
2.
3.
4.

Energie en duurzaam bouwen
Lokale en circulaire economie
Biodiversiteit en duurzame leefstijl
Duurzaam maatschappelijk initiatief

Onder het thema Lokale en circulaire economie vallen 4 onderwerpen:
1. Initiatieven op het gebied van lokale en biobased / circulaire economie zijn zichtbaar en vinden
facilitering
2. De gemeente koopt bewust waar mogelijk: lokaal, duurzaam en sociaal
3. Inwoners produceren max. 25 kg restafval in 2030
4. Inwoners en bedrijven in Leusden zijn voedselbewuster.
Het Grondstoffenbeleidsplan 2021-2025 is een stap op weg naar 25 kg restafval in 2030. Het is
gericht op het verbeteren van de inzameling van het huishoudelijk afval van de inwoners van
Leusden. Er staat in beschreven hoe we er nu voor staan en wat we gaan doen om de
hoeveelheid restafval verder te verminderen. Daarbij worden de circulaire mogelijkheden bij de
afvalinzameling van particuliere inwoners ook uitgewerkt.
Daarnaast wordt in de bijlage “Leusden circulair 2050” een doorkijk gegeven naar andere
onderwerpen binnen de circulaire economie die buiten de scope van het
Grondstoffenbeleidsplan vallen. Circulariteit is veel breder dan dit Grondstoffenbeleidsplan,
maar dat was geen CUP opdracht in 2018. In deze coalitieperiode is er geen capaciteit en zijn
er geen financiën beschikbaar om circulariteit vanuit een bredere benadering op te pakken.
Mocht u hier meer aandacht voor wensen dan is onze tip: Neem circulariteit mee in het
komende verkiezingsprogramma!

