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Aanvullende vragen grondstoffenbeleid

Inleiding
Er was tijdens de beeldvorming van 23 september niet voldoende tijd alle vragen te stellen. Hart voor BNM zou de volgende
vragen nog graag beantwoord willen zien:
Vraag 1
In de stukken wordt op verschillende plekken gesproken over het overslagstation Crailo, dat kennelijk aan modernisering toe
is.
Waaruit blijkt dat deze modernisering noodzakelijk is?
Gaat deze modernisering leiden tot kwalitatief betere of efficiëntere afvalscheiding, en zo ja hoe?
Op welke termijn zou dit volgens de huidige planning plaats gaan vinden?
Welke investeringen en welke incidentele kosten zijn hier naar schatting mee gemoeid?
Op welke manier vindt besluitvorming over de uitvoering en timing van deze modernisering plaats?
Antwoord
Het overslagstation Crailoo is meer dan 50 jaar oud. Dit gebouw is zowel functioneel, bouwkundig als financieel
afgeschreven.
Het huidige logistieke concept van Crailoo is gebaseerd op de overslag van restafval middels treintransport. Om alle
huidige afvalstromen op een efficiënte manier over te slaan, zal deze locatie moeten worden geüpdatet en
aangepast aan de huidige stand der techniek en de visie die met uw input nu wordt gemaakt. Wat inhoudt dat de
overslaglocatie aan moet sluiten op de circulaire ambities die de gemeenten in onze regio gaan kiezen (te denken
valt daarbij aan meer ruimtelijke capaciteit voor sortering, ambachtelijke bewerking en dergelijke).
Deze ontwikkelingen zullen de komende periode van 2-5 jaar doorgevoerd worden.
Deze investeringen zijn op dit moment nog niet bekend en deels ook afhankelijk van (de ontwikkeling van) de nieuwe
Grondstoffenvisie.
Met vaststelling van de Programmabegroting van de Regio Gooi en Vechtstreek 2021-2024 zijn de budgetten al
gevoteerd. De verdere besluitvorming over de uitvoering en timing van de modernisering van het overslagstation zal
worden genomen in het DB en AB van de Regio waarbij het Portefeuillehoudersoverleg Milieu & Duurzaamheid zal
adviseren. U zult middels raadsinformatiebrieven (RIB’s) op de hoogte worden gehouden.

Vraag 2
Onder het kopje ‘Service’ in de startmemo wordt aan Omgekeerd Inzamelen gerefereerd.
Zijn er plannen of ideeën binnen de regio/ GAD om dit te gaan onderzoeken of in te voeren?
Is het noemen hiervan in dit plan hier een opmaat voor?
Antwoord
Omgekeerd inzamelen is het verhogen van de drempel voor het aanbieden van restafval en het uitbreiden van de
gelegenheid voor het gescheiden aanbieden van grondstoffen. Dat kan bijvoorbeeld door een ondergrondse
verzamelcontainer voor restafval in de buurt (i.p.v. elk huishouden een minicontainer voor restafval) of door de
inzamelfrequentie van restafval te verlagen. Dit inzamelsysteem wordt inmiddels incidenteel toegepast op locaties
waar weinig ruimte is bij en om huis en in nieuwbouwwijken. In het huidige Uitvoeringsprogramma VANG is reeds
voor restafval een lagere frequentie gehanteerd van één keer per drie weken.
Het noemen van de optie ‘Omgekeerd inzamelen’ is geen opmaat hiervoor. Een verdere invoering van dit systeem
hangt ook af van het ontwikkelingsperspectief dat straks gekozen wordt in de nieuwe Grondstoffenvisie, waarbij u
als raad aan de voorkant van de ontwikkeling betrokken bent.

