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Zuidwolde, 13 maart 2018 
 
De Wolden haalt doelstelling afvalscheiding ruimschoots 
 
In het Afvalbeleidsplan De Wolden 2015 -2020 heeft gemeente De Wolden de 
VANG-ambitie van 75% afvalscheiding overgenomen. De gemeenteraad heeft 
dit vastgesteld als doelstelling voor 2020. En die doelstelling hebben gemeente 
en inwoners nu al gehaald. In 2017 is namelijk 76 % van het afval gescheiden 
ingezameld. Wethouder Jan van ’t Zand: Een mooi resultaat, waar we als 
gemeente blij mee zijn! En een compliment richting onze inwoners, want het 
scheiden van afval gaat steeds beter.” 
 
170 kilo restafval 
Per inwoner is in 2017 170 kilo restafval geproduceerd (22 kilo grof via de milieustraat 
en 148 fijn huishoudelijk restafval via de container). Een afname van 239 kilo in 2015, 
naar 199 kilo in 2016, naar nu 170 kilo.  
Wethouder Van ´t Zand: “We zijn er nog niet, want van de 148 kilo fijn huishoudelijk 
restafval in de container is 60 nog bruikbaar als grondstof. Dat is ongeveer 90 kilo per 
inwoner per jaar die we nog beter kunnen scheiden!”. Wanneer dat lukt, haalt De Wolden 
ook de doelstelling uit het landelijke programma VANG: 100 kilo restafval per inwoner 
per jaar. 
 
Van Afval Naar Grondstof 
De VANG-ambitie is onderdeel van het landelijke programma ‘Van Afval Naar Grondstof’. 
Hiermee spant het kabinet zich sinds 2015 in om de overgang naar een circulaire 
economie in Nederland te stimuleren. 
Gemeenten worden, naast de wettelijke plicht voor de inzameling en verwerking van 
afval, ook geacht bij te dragen aan de landelijke doelstellingen op het gebied van de 
terugdringing van (rest)afval en een betere scheiding van grondstoffen. 
Alle gemeenten is gevraagd om uitvoering te geven aan dit VANG-beleid, waarbij de 
afvalscheidingsdoelstelling is gesteld op 75% in 2020 en de hoeveelheid restafval op 100 
kilo per inwoner per jaar.  
Gemeente De Wolden heeft deze 100 kilo trouwens niet als harde doelstelling 
overgenomen, maar streeft er wel naar om deze hoeveelheid te realiseren. 
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