
  

 

Motie maximale afstand naar afvalcontainers 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 29 november 2012, behandelende 
het afvalbeheerplan, 
 
Constaterende dat: 
 
1.  Het college een afvalbeheerplan voorstelt, waarin gestimuleerd wordt om het afval meer 

te scheiden, door omgekeerd inzamelen, waarbij het restafval gebracht moet worden 
naar ondergrondse containers en grondstoffen aan huis opgehaald worden; 

2.  Het college voorstelt in het afvalbeheerplan en de raadsinformatiebrief van 20 november 
2012 om als maximale afstanden tussen de woningen en de containers voor restafval 
250 tot 500 meter te hanteren; 

3.  In de, inmiddels vervallen, regels uit de Wet Milieubeheer van 2008 een maximale 
afstand van 75 meter en in bijzondere gevallen 125 meter voorgeschreven werd. Deze 
regels zijn vervallen, maar worden nog wel algemeen als richtlijn gehanteerd; 

4.  Uitgangspunt van het afvalbeheerplan het behoud van het serviceniveau is en het 
bewonertevredenheidsniveau van 2011; 

5.  In Snel en Polanen en Kamerik als pilot gestart wordt. In Snel en Polanen zijn al 
ondergrondse containers dicht bij de woningen aanwezig. In Kamerik zijn nog geen 
ondergrondse containers voor restafval en hier de afstanden van maximaal 250 tot 500 
meter gehanteerd zullen worden. 

 
Overwegende dat: 
 
1.  Een prikkel om de inwoners te stimuleren afval te scheiden gewenst is; 
2.  Het moeten wegbrengen van restafval op zich al een geschikte prikkel is voor het 

beperken van de hoeveelheid restafval; 
3.  Een afstand van 250 tot 500 meter tussen de woningen en de ondergrondse container 

met name voor ouderen en minder validen, en bij slecht weer, erg groot is en hierbij geen 
sprake is van het behoud van het serviceniveau van 2011; 

4.  Bij genoemde afstanden ongewenste neveneffecten kunnen optreden, zoals wegbrengen 
van restafval per auto of het deponeren van restafval bij de gescheiden grondstoffen; 

5.  Het van groot belang is dat de pilot (ook in Kamerik) slaagt. 
 
Verzoekt het college: 
 
1.  Te onderzoeken of er voor delen van de gemeente Woerden waar de afstanden tussen 

de woningen en de containers (aanzienlijk) hoger zullen worden dan 125 meter, andere 
inzamelvarianten mogelijk zijn, waarbij het serviceniveau voor de burger hoger is dan in 
het huidige voorstel. Dit met gelijkblijvende kosten en het behalen van de 
scheidingsnorm; 

2.  Dan wel door een slimme plaatsing en wellicht meer ondergrondse containers, de 
afstand tussen de woningen en de containers te verkleinen en de raad een 
plaatsingsplan voor ondergrondse containers met een maximale afstand van 125 meter  
voor te leggen, inclusief de financiële consequenties, 



en gaat over tot de orde van de dag. 
 
CDA, Ko Droogers 
Lijst van der Does, Jaap van der Does 


