
Lijst van conclusies raadsgesprek afval

720430

10 maart 2020

AANWEZIG: mw. L.F. Jagtenberg (HBB), dhr E.J. de Valk (HBB), dhr K.R. Kremer (HBB), dhr O.F. 
Lommerse (HBB), mw. C.W. Havers (HBB), mw J.C. Brouwers-Oosterbaan (VVD), mw. A.M.C.E. 
Stam (VVD), dhr. M.B.H.J. Radix (VVD), dhr A.M. Kramer (VVD), mw. C.V. van der Hoff (D66), 
dhr A.P.A.F. Rocourt (D66), dhr. E. de Zeeuw (GL), dhr B. Verrips (GL), dhr O.J. Boeder (CDA), mw 
S.A. de Wit – van der Linden (CDA), mw. R.N. Pameijer (PvdA), mw. A.P. van der Have (wethouder), 
mw. N.F. Mulder (wethouder).

AFWEZIG: dhr P.C. Keyser (HBB), mw S.L. van de Pieterman (HBB), mw R.M. Timmer (VVD), dhr 
J.J. Duinker (D66), mw. T.J.G. van der Heijden (GL).

VOORZITTER: Mw. A.C. Nienhuis (burgemeester)
GRIFFIER: Mw. E.B.C. van der Hoek

1 Vaststellen agenda raadsdiscussie 10 maart 2020

De agenda wordt ongewijzigd vast gesteld.

2 Spreekrecht inwoners

Dhr. Hölscher, voorzitter adviesgroep duurzaamheid, heeft zich aangemeld als inspreker 
voor agendapunt 3, raadsgesprek over afvalscheiding.

3 Raadsgesprek over afvalscheiding
Dhr. Hölscher spreekt in en beantwoordt diverse vragen van de commissie.
Ook dhr. Van der Schouw, afvalexpert bij de Meerlanden, beantwoordt vragen van de commissie.

Conclusie van de voorzitter: 
De uitgangspunten van de raad bij afvalscheiding zijn bewustwording stimuleren bij 
inwoners en bronscheiding, de ‘Merlenhoven-benadering’.
De raad spreekt zich uit voor een plan over afvalscheiding voor hoogbouw en 
laagbouw, bij voorkeur in combinatie met elkaar en (afhankelijk van de termijn) 
tegelijkertijd aangeboden.
De raad verzoekt tevens een tweede scenario toe te voegen, namelijk de nog in 
ontwikkelingen zijnde plannen in Haarlemmermeer alsmede, indien beschikbaar, de 
evaluatie van de pilots

Afgesproken vervolgproces: 
Het college biedt de raad in april een raadsvoorstel aan over bronscheiding gebaseerd op 
de pilot in Merlenhoven. 
Het college informeert de raad in april  wanneer de evaluatie van de pilots en het nieuwe 
voorstel van Haarlemmermeer over afvalscheiding beschikbaar zal zijn en geeft indien al 
mogelijk een inschatting over het aanbieden van een raadsvoorstel over dit ‘tweede 
scenario’ alsook een inschatting over de scenario’s voor hoogbouw’.



4 Raadsgesprek over de Bereikbaarheidsvisie ZKL 2020-2050

Het gesprek over de Bereikbaarheidsvisie ZKL wordt gezien het late uur doorgeschoven. 
Agendering verloopt via de agendacommissie.

5 Wat verder ter tafel komt

Geen punten.

6 Sluiting

De voorzitter sluit de bijeenkomst om 10.50 uur.


