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aan Commissie Ruimte 
opsteller griffie 
datum 15-11-2017 
bijlage - 
onderwerp beantwoording technische vragen bij raadsvoorstel inzake kosten 

verbinden aan het inleveren van bouw- en sloopafval op de milieustraat 

 

 
Ter voorbereiding op de behandeling van het raadsvoorstel inzake kosten verbinden aan het inleveren 
van bouw- en sloopafval op de milieustraat is door een aantal fracties technische vragen over het 
voorstel gesteld. De vragen en beantwoording ervan treft u onderstaand aan. 
 
Vraag van de heer Boersma, D66 Woerden: 

Namens mijn fractie heb ik enkele vragen over het raadsvoorstel ‘Kosten verbinden aan het inleveren 
van bouw- en sloopafval op de milieustraat’ dat 16 november in de Commissie Ruimte besproken 
wordt:  

 In het voorstel staat dat wat er nu gebeurt (het verwerken van bouw- en sloopafval dat betaald 
wordt uit de afvalstoffenheffing) volgens de wet niet mag. Bij mijn weten doen we het in 
Woerden al een lange tijd op deze manier. Is de wet dan veranderd? Doen we al jaren iets dat 
tegen de wet is? 

In een aantal gemeenten is het mogelijk om bij de gemeente een ‘Big Bag’ van 1m
3
 te kopen (en soms 

ook kleinere van ¼m
3
). Hierin kan dan het bouw- en sloopafval verzameld worden en deze wordt dan 

vol ook weer opgehaald door de gemeente. 

 Is het (binnen onze GR met de AVU) mogelijk deze dienst ook in Woerden aan te bieden? 

 Zo ja, is dat technisch uitvoerbaar in onze gemeente? 

 Is het mogelijk (zeer globaal) aan te geven wat de kosten voor inwoners zouden zijn (dus de 
kosten voor een Big Bag) als dit voor de gemeente kostendekkend is? 

 Wat zijn de voors en tegens van een dienst als bovengenoemd? 

Wij denken dat een dienst zoals deze voor inwoners meer biedt dan het terugbrengen van de 
afvalstoffenheffing van €1. Al snappen wij ook dat dit bedrag kan veranderen als meer duidelijk is over 
de besparing die het oplevert. Maar wij zijn toch benieuwd naar wat meer informatie over het leveren 
van Big Bags door de gemeente om zo het serviceniveau wat omhoog te brengen. 

Antwoord van de Afdeling Afval & Reiniging, mevrouw Klijberg: 
 
Volgens de informatie van de VNG ziet de afvalstoffenheffing specifiek op de plicht huishoudelijke 
afvalstoffen in te zamelen bij percelen van belastingplichtige huishoudens. 
Deze maatregel is niet gebaseerd op nieuwe wetgeving. De Wet milieubeheer geldt al sinds 1979, 
maar wordt wel telkens aangepast aan de actuele ontwikkelingen rond afvalbeheer en 
afvalverwerking.  
 
Bouw- en sloopafval valt buiten de zorgplicht van de gemeente. Daarmee valt het ook buiten de 
afvalstromen waar de afvalstoffenheffing voor bedoeld is en is het een extra service. In het kader van 
Verbeterd Zelfdoen, waarbij Afval & Reiniging de bedrijfsvoering op het Stadserf optimaliseert, worden 
alle werkprocessen onderzocht. Niet alleen bedrijfseconomische zaken worden verbeterd, alsook de 
wettelijke grondslag van werkprocessen wordt getoetst. Zodoende is ook de aangeboden service om 
gratis bouw- en sloopafval in te nemen nader bekeken. Er is gebleken dat het niet alleen onwetmatig 
is de afvalstoffenheffing te gebruiken voor bouw- en sloopafval, maar ook dat de Gemeente daarmee 
concurreert met de commerciële afvalinzamelaars. Dit is onwenselijk en niet toegestaan. Bovendien 
leiden de betreffende afvalstromen tot een overschrijding van de voor afvoer geraamde kosten.  



GRIFFIE 
Memo 
 
  
 

2 van 4 

Het afvoeren van bouw- en sloopafval is een dienst  in het aanbod van commerciële afvalinzamelaars. 
Deze inzamelaars bieden over het algemeen de service van het voorrijden van een afvalcontainer 
en/of  langsbrengen van een Big Bag. Deze service is dus beschikbaar binnen Woerden, daarin wordt 
voorzien door de markt Het is niet wenselijk en niet toegestaan als gemeente te concurreren met de 
markt.  

Omdat andere gemeenten het afval veelal laten ophalen door marktpartijen kunnen zij aanbieden 
deze partij ook bouw- en sloopafval te laten ophalen. Zij mogen dit alleen doen tegen marktconform 
tarief. De service is daarmee vergelijkbaar met die van commerciële inzamelaars die binnen Woerden 
actief zijn.  

Het terugbrengen van de afvalstoffenheffing met € 1,- is een symbolische stap. Na een jaar zullen de 
kosten en baten van deze maatregel op een rij worden gezet. Na in beeld brengen van alle (ook 
andere) kosten en baten die van invloed zijn zal opnieuw bekeken worden hoe hoog deze heffing kan 
zijn. 

Vraag van mevrouw Franken, Progressief Woerden 
 
 
Hierbij een paar technische vragen over RV Kosten verbinden aan het inleveren van bouwⴀ en 
sloopafval op de milieustraat.  
 

1. Wat is de reden om nu te komen met dit voorstel, is er concrete toename bouwafval, of..? En 
dan bedoel ik niet de relatie met het vaststellen van tarieven als aanleiding, maar waarom nu, 
dit jaar. Is er tov voorgaande jaren opeens een toename? 

2. Wat is het wettelijk kader waaruit blijkt dat het niet is toegestaan inzamelen bouwafval te 
bekostigen uit de afvalstoffenheffing? 

 
 
Antwoord van team Afval en Reiniging, mevrouw Klijberg: 
 

1. Bouw- en sloopafval valt buiten de zorgplicht van de gemeente. Daarmee valt het ook buiten 
de afvalstromen waar de afvalstoffenheffing voor bedoeld is en is het een extra service. In het 
kader van Verbeterd Zelfdoen, waarbij Afval & Reiniging de bedrijfsvoering op het Stadserf 
optimaliseert, worden alle werkprocessen onderzocht. Niet alleen bedrijfseconomische zaken 
worden verbeterd, alsook de wettelijke grondslag van werkprocessen wordt getoetst. 
Zodoende is ook de aangeboden service om gratis bouw- en sloopafval in te nemen nader 
bekeken. Er is gebleken dat het niet alleen onwetmatig is de afvalstoffenheffing te gebruiken 
voor bouw- en sloopafval, maar ook dat de Gemeente daarmee concurreert met de 
commerciële afvalinzamelaars. Dit is onwenselijk en niet toegestaan. Bovendien leiden de 
betreffende afvalstromen tot een overschrijding van de voor afvoer geraamde kosten.  
 

2. Volgens de informatie van de VNG ziet de afvalstoffenheffing specifiek op de plicht 
huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen bij percelen van belastingplichtige huishoudens. 

 De gemeenteraad en burgemeester en wethouders dragen, al dan niet in samenwerking 
met de gemeenteraad en burgemeester en wethouders van andere gemeenten, ervoor 
zorg dat ten minste eenmaal per week de huishoudelijke afvalstoffen met uitzondering van 
grove huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld bij elk binnen haar grondgebied 
gelegen perceel waar zodanige afvalstoffen geregeld kunnen ontstaan. 

 Groente-, fruit- en tuinafval wordt daarbij in ieder geval afzonderlijk ingezameld. 

 De gemeenteraad kan besluiten tot het afzonderlijk inzamelen van andere bestanddelen 
van huishoudelijke afvalstoffen. 

 
Bouw- en sloopafval valt niet binnen de afvalstromen die wekelijks bij huishoudens worden 
ingezameld. Daarmee is de afvalstoffenheffing niet bedoeld om verwerken van deze 
afvalstroom te bekostigen 
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Vragen van de heer De Jonge, CU/SGP: 
 

1. Begrijp ik het goed dat ontdekt is dat bij een verbeteringsslag is ontdekt dat het gratis innemen 
van sloopafval onwetmatig is? 

2. Levert dit geen problemen op met inspectie of zelfs boetes? 
3. Er wordt aangegeven “Het is niet mogelijk aannemers die een bewonerspas gebruiken te 

weren van de milieustraat.”. Is dat ook de ervaring van Oudewater. 
4. Is er een schatting van de hoeveelheden aan bedrijfsafval die op een dergelijke manier binnen 

komen gemaakt? En zo ja, welke? 
5. Kan je aangeven wat de potentiele besparing is als we dit bedrijfsafval niet meer gratis 

verwerken? 
 
Antwoord van team Afval en Reiniging, mevrouw Klijberg: 
 
1. Begrijp ik het goed dat ontdekt is dat bij een verbeteringsslag is ontdekt dat het gratis innemen van 
sloopafval onwetmatig is? 
Momenteel wordt het innemen van bouw en sloopafval betaald vanuit de afvalstoffenheffing. Volgens 
de informatie van de VNG ziet de afvalstoffenheffing specifiek op de plicht huishoudelijke afvalstoffen 
in te zamelen bij percelen van belastingplichtige huishoudens. 

 
In de Wet milieubeheer staat hierover het volgende: 

 De gemeenteraad en burgemeester en wethouders dragen, al dan niet in samenwerking 
met de gemeenteraad en burgemeester en wethouders van andere gemeenten, ervoor 
zorg dat ten minste eenmaal per week de huishoudelijke afvalstoffen met uitzondering van 
grove huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld bij elk binnen haar grondgebied 
gelegen perceel waar zodanige afvalstoffen geregeld kunnen ontstaan. 

  Groente-, fruit- en tuinafval wordt daarbij in ieder geval afzonderlijk ingezameld. 

  De gemeenteraad kan besluiten tot het afzonderlijk inzamelen van andere bestanddelen 
van huishoudelijke afvalstoffen. 

 
Bouw- en sloopafval valt niet binnen de afvalstromen die wekelijks bij huishoudens worden 
ingezameld. Daarmee is de afvalstoffenheffing niet bedoeld om verwerken van deze afvalstroom te 
bekostigen. Dit is ook van belang omdat we het belangrijk vinden de afvalstoffenheffing zo laag 
mogelijk te houden. 
 
2. Levert dit geen problemen op met inspectie of zelfs boetes? 
Wanneer zaken uit de afvalstoffenheffing worden bekostigd die daar niet thuis horen kan de 
belastingdienst daar actie op ondernemen. Dit kan dan gebeuren in de vorm van een boete of een 
aanslag voor vennootschapsbelasting. 
 
3.   Er wordt aangegeven “Het is niet mogelijk aannemers die een bewonerspas gebruiken te weren 
van de milieustraat.”. Is dat ook de ervaring van Oudewater. 
In Oudewater werkt men al langer met betalen voor bouw- en sloopafval. De tarieven in het 
raadsvoorstel komen overeen met die in Oudewater gebruikt worden. Het is daar destijds ingevoerd 
omdat daar veel aannemers op de milieustraat kwamen. Navraag bij andere gemeenten leert dat het 
daar als probleem wordt ervaren dat aannemers bouw- en sloopafval brengen naar de milieustraat. 
Ook bij andere gemeenten brengt men kosten in rekening voor bouw- en sloopafval. 
Anderen  proberen dit tegen te gaan door verbieden van brengen van afval in bedrijfsbusjes, of 
mensen verplichten bij de toegang tot de milieustraat aan te tonen dat men woont binnen de 
gemeente (Utrecht), of men kan geen bouw- en sloopafval inleveren op de milieustraat (Stichtse 
Vecht). 
 
4.  Is er een schatting van de hoeveelheden aan bedrijfsafval die op een dergelijke manier binnen 
komen gemaakt? En zo ja, welke? 
We weten  dat in Oudewater, waar men  betaalt voor bouw- en sloopafval, naar verhouding de 
helft  zoveel bouw- en sloopafval wordt ingeleverd. 
 
5. Kan je aangeven wat de potentiele besparing is als we dit bedrijfsafval niet meer gratis 

verwerken? 
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Omdat er veel factoren van belang zijn om dit te kunnen bepalen is hier geen betrouwbare schatting 
van te maken. De verwachting is dat de hoeveelheid bouw- en sloopafval beduidend zal afnemen. De 
verwerking van het ingeleverde bouw- en sloopafval zal bekostigd gaan worden vanuit de te betalen 
inleverkosten. Op deze wijze verbeterd de bedrijfsvoering van Afval en Reiniging wat een positieve 
uitwerking heeft op hoogte van de afvalstoffenheffing.   
Omdat we de financiële consequenties  nog niet kennen, verlagen we  de afvalstoffenheffing met een 
symbolisch bedrag van € 1,-.  Pas na evaluatie over een jaar kunnen we zeggen wat daadwerkelijk de 
invloed zal zijn op de hoogte van de afvalstoffenheffing. 
 
 


