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Onderwerp: 

Vaststellen kaders afvalbeheerplan 

Kennisnemen van: 

De kadernotitie van het afvalbeheerplan. 

inleiding: 

Gemeente Woerden wenst voor het taakveld huishoudelijk afval een nieuw beheerplan op te stellen. De 
bedoeling van het plan is om de afvalinzameling planmatiger, effectiever en efficiënter te maken. In de 
afgelopen periode is inzicht verkregen in het huidige afvalbeheer van de gemeente. In het 
inventarisatierapport kunt u hierover een volledig overzicht vinden. 

Kernboodschap: 

Kadernotitie 
Voor u als Raadscommissie is een kadernotitie opgesteld. Het doel van de kadernotitie is om kaders en 
ambities voor het nieuwe afvalbeheerplan helder te krijgen, oftewel de afvalkoers voor de komende jaren te 
bepalen. Waar moet het accent van het nieuwe afvalbeheer op worden gelegd? 
Leidraad bij het maken van de keuze vormt de afvaldriehoek. Aan de hand van driehoek wordt aan de 
Raadscommissie een aantal keuzevragen voorgelegd om een nieuwe verhouding vast te stellen tussen 
milieuresultaat, serviceniveau en kosten. 

In de kadernotitie wordt in hoofdstuk 2 t/m 4 een goede samenvatting van het inventarisatierapport 
gegeven. In hoofdstuk 5 staan de 5 keuzevragen die aan u worden voorgelegd. 

Doel bespreking in de Raadscommissie Ruimte 
10 mei wordt de kadernotitie besproken in de Raadscommissie Ruimte. Het College vraagt van u dat u dan 
de 5 keuzevragen beantwoordt die in de kadernotitie staan vermeld. Hiermee spreekt u zich uit over de 
kaders en ambities voor het nieuwe afvalbeheerplan. 

Vervolg: 



De uitkomst van de bespreking in de Raadscommissie wordt meegenomen in het nog op te stellen 
afvalbeheerplan dat in het najaar van 2012 ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de Raad. 

Bijlagen: 

1. Inventarisatierapport Afvalbeheerplan, december 2011 
2. Kadernotitie Afvalbeheerplan, december 2011 
3. Resultaten afvalonderzoek, oktober 2011 
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