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Commissiegriffier: E.M. Geldorp | 0348-428510 | raadsgriffie@woerden.nl 
 

De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over de stukken aan de opsteller(s) zijn 
gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt belast. De bereikbaarheidsgegevens staan op het stuk. De 
annotatie is een ambtelijk product van de griffie en dient ter ondersteuning van de raad. Fracties kunnen de 
genoemde punten naar eigen inzicht wel of niet betrekken bij hun inbreng; het is overigens niet de bedoeling dan 
naar de griffie te verwijzen. 
 

 

Raadsvoorstel (16R.00546) inzake vaststellen van 
grondstoffenbeleidsplan en kennis nemen van relevante documenten  
 

1. Doel van de bespreking  
De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het voorstel met als strekking: 
 
1. Het grondstoffenbeleidsplan vast te stellen, met daarin als hoofdpunten van beleid 

a) De stromen die gescheiden worden; 
b) De inzamelmiddelen die ter beschikking staan; 
c) De wijze van inzamelen bij hoogbouw en laagbouw. 

 
2.  Kennis te nemen van het concept Afvalstoffenverordening en het feit dat deze van 7 

september 2016 tot en met dinsdag 18 oktober 2016 ter inzage ligt. De raad wordt in 
november 2016 gevraagd om de verordening vast te stellen. 

3.  Kennis te nemen van het concept uitvoeringsbesluit, welke het college zal vast stellen zodra 
uw raad in november de afvalstoffenverordening heeft vastgesteld. 

4.  Kennis te nemen van het concept Verordening Reinigingsheffing 2017. Na vaststelling van de 
begroting 2017 wordt de raad in december 2016 gevraagd om deze verordening en alle 
andere belastingverordeningen 2017, vast te stellen. 

5.  Kennis te nemen van het aanwijzingsbesluit ondergrondse containers. 
 
Voor de behandeling is wethouder Stolk uitgenodigd. 
 

2. Voorgeschiedenis (chronologisch) 
 

30 maart 2015 
raadsvergadering 

Raadsvoorstel (15R.00074) inzake duurzaam inzamelen huishoudelijk afval 
en grondstoffen 
Tijdens de behandeling van bovengenoemde voorstel heeft de raad een besluit 
genomen, met als strekking: 

1. De raad kiest uit drie vooraf geduide wijzen afvalinzameling één 
systematiek: 

2. Voordat de raad een definitieve keuze maakt, wordt er een 
inwonerspeiling georganiseerd (kliko-stemmen|) dat als zwaarwegend 
advies voor de raad zou dienen; 

3. Een pakket aan maatregelen vast stellen, dat direct kan worden 
geëffectueerd en bijdraagt aan het beter scheiden van afval. 

24 september 
2015 
raadsvergadering 

Raadsvoorstel (15R.00499) inzake definitieve keuze afvalsysteem 
Tijdens de behandeling van bovengenoemde voorstel heeft de raad het besluit 
genomen te kiezen voor afvalsysteem B. De raad heeft geen nadere duiding 
gegeven aan dit besluit. In het voorstel wordt onder afvalsysteem B verstaan 
“belonen voor minder vaak aanbieden restafval”. 
 
Tijdens de behandeling van het voorstel heeft de raad een motie aangenomen 
inzake extra inzet afvalscheiding bij ondergronds inzamelen. 

11 maart 2016 Raadsinformatiebrief (16R.00077) inzake stand van zaken Het Nieuwe 
Inzamelen 
In deze Rib wordt de raad onder meer geïnformeerd over: 

1. de financiële opzet van Het nieuwe inzamelen; 
2. de verwachting dat op basis hiervan de afvalstoffenheffing de komende 

jaren niet verhoogd hoeft te worden; 

mailto:raadsgriffie@woerden.nl
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/30-maart/20:00/Raadsvoorstel-15R-00074-inzake-duurzaam-inzamelen-huishoudelijk-afval-en-grondstoffen
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/30-maart/20:00/Raadsvoorstel-15R-00074-inzake-duurzaam-inzamelen-huishoudelijk-afval-en-grondstoffen/150330-rb-15r-00206-duurzaam-inzamelen-huishoudelijk-afval-en-grondstoffen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/24-september/20:00/Raadsvoorstel-15R-00499-inzake-definitieve-keuze-afvalsysteem
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/24-september/20:00/Raadsvoorstel-15R-00499-inzake-definitieve-keuze-afvalsysteem
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/24-september/20:00/Raadsvoorstel-15R-00499-inzake-definitieve-keuze-afvalsysteem/150924-rb-15r-00506-definitieve-keuze-afvalsysteem.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/24-september/20:00/Raadsvoorstel-15R-00499-inzake-definitieve-keuze-afvalsysteem/motie-extra-inzet-afvalscheiding-bij-ondergronds-inzamelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00077-rib-stand-van-zaken-het-nieuwe-inzamelen.pdf
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3. het kunnen nakomen van de toezegging om uit de voorziening een 
bedrag aan de inwoners te kunnen teruggeven; 

4. het feit dat het onderscheid tussen het tarief voor één- en 
meerpersoonshuishoudens behouden kan blijven. 

17 maart 2016 
Informatie-
bijeenkomst 

Tijdens de Informatiebijeenkomst van 17 maart 2016 is de raad nader 
geïnformeerd over Het Nieuwe Inzamelen. 

 
Het voorliggende voorstel vraagt de raad het grondstoffenbeleidsplan vast te stellen, dat een 
concretisering is van de eerdere besluitvorming van de raad de wijze waarop huishoudelijk afval zou 
moeten worden ingezameld. Ter informatie zijn een aantal documenten gevoegd, die later dit jaar ter 
vaststelling aan de raad worden aangeboden dan wel die ter kennisname aan de raad zijn 
aangeboden. 
 

3. Vervolgprocedure 
De beoogde raadsbehandeling van dit voorstel vindt plaats in de vergadering van 3 november 2016.  
 

4. Bijzonderheden 
In artikel 10:26, lid 2 van de Wet milieubeheer wordt gesteld: ”De gemeenteraad betrekt bij de 
voorbereiding van een zodanig besluit de ingezetenen en belanghebbenden, op de wijze voorzien in 
de krachtens artikel 150 van de Gemeentewet vastgestelde verordening.” Met deze verordening wordt 
de Participatie- en Inspraakverordening gemeente Woerden bedoeld.  
 
Ten aanzien van het vaststellen van de Afvalstoffenverordening dient de raad deze verordening van 
toepassing te laten zijn. 
De verordening kent twee procedures/trajecten: participatie en inspraak. Het is aan het terzake 
bevoegde orgaan om te beslissen welke procedure wordt toegepast, in dit geval de gemeenteraad.  
In het voorliggende raadsvoorstel wordt aangegeven dat de concept-Afvalstoffenverordening reeds ter 
inzage ligt. Daarmee lijkt er al door het college te zijn gekozen voor de inspraakprocedure en niet voor 
de participatieprocedure. 
  
De Afvalstoffenverordening vindt mede zijn basis in het (nog) door de raad vast te stellen 
grondstoffenbeleidsplan. Vraagpunt kan zijn wat de consequenties zijn van een eventuele (majeure) 
aanpassing door de raad van het grondstoffenbeleidsplan voor de op dit moment lopende 
inspraakprocedure?  
 
 
 

 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Informatiebijeenkomst/2016/17-maart/20:00/Het-nieuwe-inzamelen-Afvalinzameling
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/2016-07-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&artikel=150&g=2016-09-22&z=2016-09-22
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Woerden/81100/81100_2.html

