
RAADSINFORMATIEBRIEF 
12R.00446 

gemeente 
WOERDEN 

Van college van burgemeester en wethouders 

Datum : 20 november 2012 

Portefeuillehouder(s) : Cor van Tuijl 

Portefeuille(s) : Afval en reiniging 

Contactpersoon : W. van Bodegraven 

Tel.nr. : 8304 

Gemeente Woerden 

12R.00446 

E-mailadres bodegraven .w@woerden. n I 

Onderwerp: 

Beantwoording raadsvragen Afvalbeheerplan Woerden 2013 - 2017 

Kennisnemen van: 

De beantwoording van de vragen die tijdens de bespreking van het Afvalbeheerplan Woerden 2013 - 2017 
in de raadscommissie Ruimte van 8 november 2012 zijn gesteld. 

Wethouder Van Tuijl heeft tijdens de bespreking van het Afvalbeheerplan toegezegd om te benoemen: 
1. Welke plaatsingscriteria de gemeente Woerden hanteert voor ondergrondse containers en wat de 

maximale loopafstand voor ondergrondse containers wordt. 
2. Wat de financiële risico's zijn van de milieustraat die nu wordt aangelegd. 

Kernboodschap: 

1. Plaatsingscriteria / maximale loopafstand voor ondergrondse containers 

Indien de gemeente overgaat tot invoering van 'omgekeerd inzamelen' zal bij de laagbouw ondergrondse 
restafvalcontainers worden geplaatst. Ter voorkoming van willekeur bij de plaatsbepaling van de containers 
is het van belang voorafgaande aan de invoering van omgekeerd inzamelen goede plaatsingscriteria vast 
te stellen. Deze criteria stellen voorwaarden aan de bereikbaarheid van de containers, de 
verkeersveiligheid, behoud van parkeerplaatsen, inpasbaarheid in de openbare ruimte, loopafstand, etc. Ter 
gelegenheid van de besluitvorming omtrent de uitrol van omgekeerd inzamelen (voorjaar 2014), zullen de 
plaatsingscriteria door het College worden vastgesteld. 

Een belangrijk plaatsingscriterium is de loopafstand die tussen perceel en container wordt aangehouden. In 
het verleden stelde het Rijk een maximale afstand tussen perceel en inzamelvoorziening van 75 meter. 
Sinds november 2008 is de "Regeling voorwaarden inzamelen huishoudelijke afvalstoffen nabij elk 
perceel", met de wijziging van artikel 10.26 van de Wet Milieubeheer, komen te vervallen. Nu is het de 
bevoegdheid van de gemeente om deze afstanden zelf te bepalen. De meeste gemeenten houden nog 
steeds een maximale loopafstand van 75 meter aan, echter dat doen ze voornamelijk bij gestapelde bouw, 
waar geen inzamelmiddelen voor gft, papier en plastic bij het perceel zijn geplaatst. Gemeenten die 
omgekeerd inzamelen invoeren of hebben ingevoerd, houden bewust een langere maximale loopafstand 
aan, soms wel tot 500 meter, om een extra prikkel te geven aan afval scheiden. 

Inleiding: 



Indien in Woerden 'omgekeerd inzamelen' wordt ingevoerd is het raadzaam de gemiddelde loopafstand op 
250 meter vast te stellen, met een maximum tot 500 meter. Dit geeft een maximale prikkel voor burgers om 
zoveel mogelijk grondstoffen te scheiden aan huis, en om met zo min mogelijk afval naar de 
restafvalcontainer te gaan. Wordt een kortere loopafstand aan gehouden, zullen de (investerings)kosten 
van het systeem hoger uitvallen (want er moeten meer containers worden geplaatst), en de 
inverdieneffecten door betere afvalscheiding afnemen. Door de containers op logische plekken te plaatsen, 
waar bewoners vaak langs komen (bijvoorbeeld op de uitvalswegen van een woonwijk), wordt het 
gebruiksgemak hoog gehouden. 

2. Financiële risico's Milieustraat 
In het verleden is in de commissievergadering benoemd dat er nog onduidelijkheid was over de financiële 
risico's van de nieuw te bouwen Milieustraat (afvalbrengstation). Toen had de gemeente alleen een 
kostenraming opgesteld. De bouw van de Milieustraat was nog niet aanbesteed. Inmiddels is de opdracht 
gegund en is de aanneemsom bekend. Er blijkt binnen het krediet van de nieuwe Milieustraat 
(afvalbrengstation) genoeg ruimte om de financiële risico's te dekken. Daarom gaat het college er niet 
vanuit dat dekking nodig is vanuit de Reserve Afvalstoffenheffing. 

Vervolg: 

n.v.t. 

Bijlagen: 

n.v.t. 
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