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Inleiding 
Op 11 december 2019 heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen die vroeg om een ‘second opinion’ over de 

evaluatie van het VANG-beleid in de Regio GV, vanwege twijfel over de objectiviteit en juistheid van de bevindingen van het 
bureau IPR Normag. De motie werd omarmd door het college. 
 

Op 7 oktober 2020 is een rapport beschikbaar gekomen van bureau Royal HaskoningDHV, aan de hand van een door het 
college opgestelde vragenlijst. 
 

Intussen is de consultatie van gemeenteraden over een nieuwe Grondstoffenvisie in de Regio wel al onderweg. In enkele 
gemeenten is de startmemo al besproken, waarbij dit rapport van waarde kan zijn, in andere gemeenten moet dat nog 

plaatsvinden. 
 
Anders dan de presentatie van het rapport van IPR Normag, vindt er nu geen bespreking plaats. Daarom via deze weg een 

aantal vragen over en nav het rapport. 
 

Vraag 1 
Met de resultaten ten opzichte van de VANG-doelstellingen wordt geconcludeerd dat goede milieuprestaties zijn behaald.  
a)  Wat zeggen deze resultaten – indachtig de recente publicaties over plastic in Turkije – over het behaalde 

milieurendement, gelet ook op de PMD-uitsplitsing zoals verstrekt door Suez/GAD (beantwoording Technische vragen 19 

maart 2019)? 
b) Gelet op onderzoeksvraag 1 over milieuprestaties (Bijlage 1 Haskoning), is die vraag met dit rapport beantwoord? 
 

Antwoord 
 
 
Vraag 2 

Het aandeel hoogbouw in de GAD-gemeenten is slechts ca 25%. Maatregelen in hoogbouw kennen bovendien een notoir laag 
milieurendement. Haskoning constateert dat de GAD-gemeenten desalniettemin maar liefst 75% van de investeringen van 
€24 miljoen richten op  voorzieningen voor de 25% hoogbouw.  
 

De beoogde VANG-investering in een hoogbouwwoning is een factor 10x hoger dan die voor een laagbouwwoning. 
Haskoning voegt toe dat gelet op het gemiddeld aantal inwoners dit zich vertaalt in een 20x hogere investering per inwoner in 
een segment waar het milieurendement het laagst is. 

 
Haskoning doet dan ook de aanbeveling tot “een gedetailleerde en brede kosten-baten analyse voor de beoogde 
maatregelen” ivm het langjarig kapitaalbeslag en onderhoudsverplichtingen. 
a)  Hoe beoordeelt u deze observaties en aanbeveling?  

b) Is het rapport voor de Regio GV aanleiding voor een urgente heroriëntatie op het lopende investeringsprogramma en 
wanneer kunnen wij daar communicatie over verwachten? 

c) Hoe kan de Regio GV/GAD zijn overgegaan tot uitvoering van een investeringsprogramma van €24 miljoen als “de GAD-

gemeenten (vrijwel) de enige gemeenten zijn van heel Nederland die geen gemeente-specifieke afvalcijfers kunnen 
presenteren” (blz. 26)? 

 
Antwoord 
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Vraag 3 
Het voortgangsoverzicht op blz. 8 toont dat naar schatting slechts 193 van 447 geplande locaties voor ondergrondse 
containers (iets meer dan 40%) is gerealiseerd, van een programma dat in 2017 begon en waartoe in 2015 was besloten. 

a)  Hoe realistisch is het te veronderstellen dat het programma niettemin in 2021 zal zijn afgerond?  
 
Haskoning meldt dat de GAD nu kan volstaan met slechts 1.200 van de oorspronkelijk geplande 2.100 ondergrondse 
containers (blz. 17).  

b) Kan dat beeld worden bevestigd? 
Wat kunnen wij daar uit af leiden over de kwaliteit van het project en de planning?  

c) Kan het zijn dat bij gebrek aan gegevens op gemeente-of zelfs GAD-niveau (Haskoning, blz. 26) het Uitvoeringsplan 

VANG was gemaakt op geaggregeerde afvalgegevens van Combinatie-Oost? 
d) Hoe moet de uitleg van Haskoning over de lagere prijs van de containers gerijmd worden met de toelichting van het 

Algemeen Bestuur van de Regio GV over de hogere prijs in de beantwoording van feitelijke vragen van 31 maart 2020? 
 

Antwoord 
 
 

Vraag 4 
Op blz. 11 wordt vermeld dat in 2019 42.000 ton uit 79.000 aangeboden PMD vanuit Combinatie-Oost is uitgesorteerd voor 
recycling/vergoeding, oftewel 54%. 
Op blz. 12 wordt vermeld dat in 2019 4.212 ton uit 6.485 ton aangeboden PMD vanuit de GAD-gemeenten dat leidt tot een 

uitsorteerpercentage van 65%. Dat laatste lijkt strijdig met de vermelding dat alleen informatie over uitsortering beschikbaar 
is op het niveau van het gehele consortium (blz. 12 bovenaan).  
 
a)  Kunt u dat toelichten en welk percentage geldt nu als percentage aangeboden voor recycling/vergoed, 54% of 65%?  

b) Waar bestaat het andere deel uit, en geldt dat niet als ‘afkeur’ (residu, productieverlies, etc.)? Kunt u het verschil 
uitleggen tussen afkeur (niet vergoed)  en ‘onzuiverheid’ van PMD (niet vergoed)?  

c) Hoe komt Haskoning bij een uitsplitsing van GAD-gemeenten (6.485 ton en 4.212 ton PMD) als dat wordt bepaald op het 

niveau van Combinatie Oost?  
 
In de vergelijking oude en nieuwe situatie (vanaf 2020) is een vergelijking gemaakt voor de kosten/opbrengsten die gunstig 
lijkt uit te pakken voor de nieuwe ketenovereenkomst.  

d) Heeft Haskoning rekening gehouden met afkeur, gelet ook op het risico dat Haskoning expliciet benoemt, en gelet op de 
commotie die is ontstaan in Twente over een afkeur van PMD van 97%? Is de afkeur van 0.7% reëel naar de toekomst? 

e)  Is Haskoning bekend met de publicaties en waarschuwingen van Attero voor de gemeentefinanciën onder het nieuwe 
regiemodel? 

 
Antwoord 
 

 
Vraag 5 
In de vergelijking van bron- versus nascheiding (blz. 14) is een weergave gegeven van inzameling, verwerking en vergoeding 
op basis van aannames.  

a)  Waarom heeft u in de vergelijking alleen de laagbouw betrokken, hetgeen vooral een gunstig beeld oplevert voor 
bronscheiding (als 75% van de investering in hoogbouw zit)? 

b) Waar komt de aanname van 70 kg PMD vandaan voor laagbouw als er geen onderscheiden cijfers bekend zijn?  

c) Vanwaar de veel hogere €541.000 inzamelkosten (tov de €354.000) als slechts 7.000 ton wordt toegevoegd aan het 
restafval (36.000 ton), terwijl een gehele logistieke inzamelroutering komt te vervallen?  

d) Vanwaar de veel hogere verwerkingskosten van €908.000 bij nascheiding, tov de €525.000 bij bronscheiding, in relatie tot 
de PMD uitsplitsing van GAD/Suez?  

 
Antwoord 
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Vraag 6 
In de Onderzoeksverantwoording is aangegeven dat diverse gesprekken zijn gevoerd met medewerkers van Gooise Meren en 
de GAD (en misschien nog anderen). 

Kunt u een lijst verstrekken van namen (of indien bezwaarlijk: functiebenamingen) van voor het onderzoek geraadpleegde 
personen? 
 
Antwoord 

 
 
Vraag 7 

Wie is de opdrachtgever van Haskoning geweest en/of wie heeft de rekening betaald, is dat de gemeente Gooise Meren of de 
GAD? 
 
Antwoord 

 
 
 


