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Dhr. M. Schlösser (Deurne)
1

Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom aan alle aanwezigen.
De indexeringen voor 2019 worden voelbaar. Afvalstoffenbelasting wordt sterk
verhoogd.

2

Vaststelling agenda
Akkoord.

3

Bespreking en vaststelling verslag van vergadering van 10 oktober 2018
Het AB gaat akkoord met het verslag van de vergadering van 10 oktober 2018.

4

Presentatie GFT-onderzoek K+V
Het AB neemt kennis van de presentatie door de heer Aiko Klein van K+V. Men
verwacht antwoord op de vraag wat de ambities nu daadwerkelijk zijn.
Opties/suggesties hiertoe worden nader uitgewerkt mede in het perspectief van de
duurzaamheidsopgave. Wens is om in het totaalplaatje te betrekken dat wat in de
regio wordt opgehaald daar ook te verwerken(circulair) teneinde vervoersbewegingen
te minimaliseren.
Opgemerkt wordt dat Blink bermgras niet ophaalt, het betreft geen huishoudelijk GFT.
Gevraagd wordt om ook aandacht aan bermgras te besteden in het onderzoek.
Tussenresultaten worden steeds in de Werkgroep en Stuurgroep besproken alvorens
in het Algemeen Bestuur te worden gebracht.
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5

Stand van zaken en Intentieverklaring Energyport Peelland
De stand van zaken wordt toegelicht. De ontwikkeling van biomassaplein is een
parallel traject waarmee afstemming wordt gezocht.
Besluit: het AB stemt in met ondertekening van de intentieverklaring. Hierbij wordt
aandacht besteed aan de externe communicatie cq. persmoment.

6.

Stand van zaken SMP: onderzoek Versnellen en Uniformeren en onderzoek
Masterplan Milieustraten Blink(toelichting door directeur Blink)
De stand van zaken project mbt Versnellen en Uniformeren:
Op basis van scenario’s wordt een totaaloverzicht opgesteld door beproefde
methoden te inventariseren zowel op inzamel-technisch gebied als op communicatief
gebied. Hierbij wordt de voucher voor de 10-daagse inzet van een gedragsexpert van
Rijkswaterstaat meegenomen.
De stand van zaken project mbt onderzoek Masterplan Milieustraten:
Uitgangspunten o.a.:
 Iedere gemeente 24/7 faciliteit voor gratis stromen
 Koppelen aan onderzoek Versnellen en Uniformeren
 Lopende gemeentelijke verbetertrajecten milieustraten
 Financiering uit beschikbaar onderzoeksbudget
De gedragscomponent is zeer bepalend. Hoe ver is de ”afvaltoerist” bereid om te
rijden. Gevraagd wordt de suggestie mee te nemen van de huidige methode van het
pasjessysteem in Nuenen. Stimuleren afval in eigen gemeente aan te blijven bieden,
uniformiteit in de regio bezien.
Besluit: Het AB neemt kennis van de toelichting. De onderzoeksresultaten komen
uiterlijk in AB-overleg van 17 april 2019. Men realiseert zich dat al lopende
zaken/onderzoeken bij gemeenten niet kunnen worden “stilgelegd”. Uitgangspunt is
niet om het aantal milieustraten terug te dringen.

7.

Vaststellen logo Blink(toelichting door directeur Blink)

Besluit:
8.

Rondvraag
Mark organiseert contact met Laarbeek over de (communicatie rond de vernieuwde)
afvalapp met Blink.
De afvalkalender is definitief te vinden op mijnblink.nl.

9.

Sluiting
De gehouden presentaties zijn per mail verstuurd op 14 december 2018.
De voorzitter sluit de vergadering met een woord van dank voor de inbreng van een
ieder in deze vergadering.
Eerstvolgende vergadering AB BLINK is op woensdag 20 februari 2019

Met vriendelijke groeten,
Jos Couwenberg, bestuurssecretaris

