Verslag Bestuurlijke heisessie RMN
Vrijdag 21 juni 2019
14.00 – 17.30 uur
Genodigden: Dhr. W.D. Catsburg (WDC)
Mevr. N. Kundic
(NK)
Dhr. P. Bekker
(PB)
Mevr. J. Vissers
(JV)
Mevr. M. Schouten (MS)
Dhr. J. Eijbersen
(JE)
Dhr. R.A. Schram (RS)
Dhr. I. Geerits
(IG)

Afwezig:
Notulist:
Locatie:
Secretariaat:

(lid DB/AB, namens gem. Zeist)
(lid AB, namens gem. Soest)
(lid AB, namens gem. IJsselstein)
(lid AB, namens gem. Baarn)
(lid AB, namens gem. Nieuwegein)
(lid AB, namens gem. Bunnik)
(secretaris-directeur RMN)
(bestuursadviseur RMN)

Dhr. I. Geerits
Eetvilla Soest
Verslag voor archief
Verslag ter kennisname MT-leden

Het aldus vastgestelde verslag is wordt door de voorzitter en secretaris getekend en gearchiveerd.
De openbare besluiten worden per brief aan de colleges van de deelnemende gemeenten meegedeeld.
Voor gezien getekend
Voor akkoord getekend
door secretaris-directeur
door voorzitter
d.d.
d.d.
De bestuurlijke heisessie werd geleid door Olaf Prinsen, directeur van de NVRD. Voor de pauze was ook Paul
de Bruin van IPR Normag aanwezig. Paul heeft de uitkomsten van het onderzoek harmonisering afvalbeleid.
Aan de hand van de uitkomsten en het toekomst beeld gepresenteerd door Olaf is door de bestuurders
gesproken en standpunt ingenomen over vier hoofdonderwerpen ten aanzien van de toekomst en positie van
RMN.
Alle genoemde zaken waarover een standpunt is ingenomen zijn onder deze onderwerpen samengevat en
opgenomen.

Nr

Onderwerp:

1.

Actualiseren regionaal beleidsplan

Visie en standpunten
•
•
•
•
•

2.

Effectief en efficiënt
grondstoffenbeleid

•
•
•

Standpunt is te komen tot een gemeenschappelijke
regionale grondstoffenvisie.
Visie moet ambitieus, maar ook realistisch zijn.
Beperkt aantal instrumenten waarmee gemeenten hun
eigen grondstoffenbeleidsplan kunnen schrijven.
VANG ambities onderschrijven.
Circulariteit in onder andere bedrijfsvoering toevoegen.
Beperken bouwstenen.
In elke gemeente bepalen welke stromen het grootste
effect op het aantal kilo’s en scheidingspercentage
hebben.
Kiezen voor uniforme inzamelmiddelen in elke
gemeente, maar geen kapitaalsvernietiging.
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3.

Verbreding werkveld RMN

•
•

•

4.

Ambtelijke, bestuurlijke en
democratische inbedding

•
•

Samenwerken in grondstoffentransitie, RMN de
logische partner.
RMN uitvoeringsorganisatie, geen beleids- en
kennisorganisatie. Kennis van circulariteit en
afvalbeheer is te versnipperd, ook in eigen organisaties.
Nauwere samenwerking met of in AVU?
In EU verband geen verschil bedrijfs- en
huishoudelijkafval. Wel tussen stedelijk- en
industrieelafval. RMN een rol een verbreding stedelijk
afval gedachte. Inzichtelijk maken welke rol RMN kan
betekenen.
Intensiever contact tussen ambtenaren, bestuurders en
raden.
Betere onderlinge afstemming, zowel horizontaal als
verticaal.
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