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Verzenddatum:
en invoering milieupassen

o 7 MRT 2019

Geachte leden van de raad
In de begrotingsvergadering van 6 november 2018 heeft u ingestemd met de frequentiewijzing van de
inzameling van restafval en PMD. Deze frequentiewijziging zal ingevoerd worden per 01-04-2019. Deze
maatregel moet ervoor zorgen dat er meer van de grondstof PMD ingezameld wordt en dat het aanbod
van restafval minder gaat worden. De baten van deze maatregel worden gebruikt om aan de
bezuinigingsopgave van 7-11-2017 te voldoen en te voorkomen dat de afvalstoffenheffing sterk verhoogd
zou moeten worden als gevolg van de verhoogde belasting op de verbranding van restafval.
Tevens zal per 01-04-2019 invoering van de milieupas plaatsvinden. Op dit moment bestaat het
vermoeden dat inwoners uit andere gemeenten en bedrijven ook gebruik maken van de milieustraten
binnen de gemeente Coevorden. Dit resulteert in een relatief groot aanbod van grondstoffen en de
daarbij behorende verwerkingskosten. Om te garanderen dat in de toekomst alleen inwoners van de
gemeente Coevorden gebruik kunnen maken van de milieustraten zal een milieupas ingevoerd worden.
Om de invoering van de milieupassen en de frequentiewijziging goed te laten verlopen zijn in
samenwerking met Area communicatieplannen opgesteld en deze zullen in samenwerking uitgevoerd
worden. Onderdeel hiervan zijn onder andere berichten via facebook, advertenties en een persoonlijke
brief.
De informele cijfers over 2018 over de realisatie van de VANG doelstellingen zijn nu bekend.
We willen u informeren over deze cijfers en de behaalde resultaten. We gaan u ook een doorkijk bieden
over de te verwachten trends en mogelijkheden voor vervolgstappen. Dit gaan we met u bespreken
tijdens een te organiseren thema-avond.
Hoogachtend het college van
burgemeester en wethouders van Coevorden

