
Evaluatie Werkgroep Afval De Kempen 
  
Sinds 1 januari 2004 is binnen de samenwerking van de Kempengemeenten de werkgroep 
Afval De Kempen formeel actief, in 2003 is echter al op verschillende afvalonderwerpen 
samengewerkt. Om gestructureerd te werk te gaan is begin 2004 een werkprogramma voor 
de jaren 2004 en 2005 opgesteld. De onderliggende evaluatie van de werkgroep zal aan de 
hand van het werkprogramma uitgewerkt worden.  
 
Gezamenlijke huisvuilinzameling per 1 januari 2006 
Samen met het inkoopbureau heeft de werkgroep gewerkt aan een inkoopstrategie voor de 
gezamenlijke aanbesteding. Het concept is reeds doorgesproken met de portefeuillehouders 
van de deelnemende gemeenten. De definitieve inkoopstrategie zal naar verwachting in 
2004 klaar zijn. Hierbij dienen nog enkele punten uitgewerkt te worden, met name de GFT-
inzameling in het buitengebied. In november 2004 zal een stappenplan/tijdsplanning 
opgesteld worden ten behoeve van een tijdige aanbesteding.  
 
Aanpassing APV/afvalstoffenverordening 
In verband met veranderingen in de Wet milieubeheer en de Wet economische delicten 
dienen alle gemeenten de afvalstoffenverordening of APV (indien opgenomen in de APV) 
aan te passen op dit gebied. Eén lid van de werkgroep heeft hiervoor een concept-
verordening opgesteld. Na bespreking binnen de werkgroep wordt de definitieve versie 
opgesteld zodat de individuele gemeenten dit begin 2005 binnen de eigen organisatie 
kunnen implementeren.  
 
SAM project aanpak zwerfafval 
De Kempengemeenten hebben gezamenlijk subsidie verkregen in het kader van SAM2004 
(Subsidieregeling Aanpak Milieudrukvermindering) voor het project Zwerfafval De 
Kempengemeenten. Voor de uitwerking is reeds opdracht gegeven aan de Milieudienst 
Regio Eindhoven. De inzet voor de Kempengemeenten bestaat uit personele inzet en een 
kleine financiële bijdrage (550 euro per gemeente). Doel van het project is het bepalen van 
de nulsituatie, de mening van de burger en het opstellen van een plan van aanpak. In juni 
2004 is het project opgestart met een doorlooptijd van 10 maanden. Na afronding wordt 
bekeken welke onderdelen van het plan van aanpak opgepakt zullen worden binnen de 
samenwerking. 
 
Optimaliseren gescheiden inzameling 
Binnen dit kader worden de mogelijkheden voor luierinzameling binnen de werkgroep 
uitgewerkt.  Dit moet leiden tot een opzet en voorstel voor de vijf gemeenten. De verwachting 
is dat begin 2005 een besluit kan worden genomen over het al dan niet overgaan tot 
inzameling van luiers.  
 
Milieustraten 
Eind 2003 is er door de werkgroep een voorstel gemaakt tot het verhogen en gelijktrekken 
van de toegangstarieven van de milieustraten binnen de Kempengemeenten. De tarieven 
zijn door de vijf gemeenten vastgesteld. Eind 2004 is een voorstel opgesteld voor wederom 
een verhoging. Besluitvorming over deze tarieven heeft nog niet in elke gemeente plaats 
gevonden. Bladel heeft de tarieven reeds vastgesteld. De verwachting is dat de overige 
gemeenten, Oirschot is nog onzeker, de voorgestelde tarieven zullen vaststellen.  
Eerder dan gepland is de projectgroep genoodzaakt na te denken over de toekomst van de 
milieustraten. Door het uitstappen van Eindhoven en Helmond is er een bom gelegd onder 
de samenwerking. De overige portefeuillehouders van de regiogemeenten hebben besloten 
dat een werkgroep, samen met de SRE zich zal buigen over de mogelijkheden van 
toekomstige samenwerking. Binnen de werkgroep worden de Kempengemeenten door één 
werkgroeplid vertegenwoordigd. Eind 2004 zal een advies van de werkgroep volgen waarna 



de gemeenten een besluit dienen te nemen over de toekomst. De Kempengemeenten zullen 
trachten hier één lijn in te trekken.  
 
Deelname werkgroepen Regio Eindhoven 
Het SRE doet met enige regelmaat beroep aan de regiogemeenten om te participeren in 
werkgroepen om bepaalde onderwerpen in een kleine groep uit te werken. Sinds de 
samenwerking tussen de Kempengemeenten neemt één werkgroeplid uit de 
Kempengemeenten deel aan zo’n werkgroep, als vertegenwoordiger van de Kempen. 
Standpunten van de Kempen worden binnen de werkgroep Afval De Kempen besproken.  
 
Voordelen samenwerking 
Bovenstaande onderwerpen schetsen globaal waar de werkgroep tot op heden aan heeft 
gewerkt. De samenwerking wordt door de werkgroepleden als positief ervaren en biest zeker 
meerwaarde. De meerwaarde kan voornamelijk in twee woorden worden samengevat, 
kennisdeling en efficiency.  
Doordat de geringe omvang van de deelnemende gemeenten is er vaak binnen de 
gemeente slechts één persoon die verantwoordelijk is voor het afvalbeleid. Door de huidige 
samenwerking ontstaat er een soort denktank waardoor keuzes beter onderbouwd kunnen 
worden. Vijf weten nog altijd meer dan één.  
Naast de kennisdeling biedt de samenwerking efficiencyvoordelen. Binnen de 
bovengenoemde projecten wordt vaak één persoon aangewezen om het project verder uit te 
werken. De stukken worden vervolgens door de overige werkgroepleden gebruikt voor de 
uitwerking en besluitvormingsproces. Denk in dit kader ook aan de vertegenwoordiging in 
regionale werkgroepen.  
Tenslotte is de verwachting dat de samenwerking in de toekomst tevens financiële voordelen 
opleveren. Naast de personele kosten door de bovengenoemde voordelen zal vooral de 
gezamenlijke aanbesteding direct een financieel resultaat leveren.  
 
 
 


