
 
Aanpassingen Grondstoffenbeleidsplan     31 oktober 2016 
 
 
Pg 2:    Gecreëerd vervangen door gestimuleerd. 
Pg 4: Het plan sluit aan op de notitie ‘Samen op weg naar een klimaatneutraal Woerden in 2030’. 
Pg 9:    Ook zijn er educatie- en voorlichtingstrajecten voor scholen waarbij de focus ligt op zwerfvuil; 

de bijdrage van de gemeente varieert van lespakketten tot het uitdelen van materialen voor 
het (gescheiden!) opruimen van zwerfafval. Daartegenover staat dat de scholen concrete 
inspanningen gaan leveren door het inzamelen van zwervuil in de directe omgeving van de 
school. Daarmee onstaat tegelijkertijd bewustwording en continuïteit.  

Pg 10: Verwijderd: 
Om de doelstelling van 75% afvalscheiding in 2020 te halen,is in februari 2015 besloten 
middels een enquête een aantal keuzes voor te leggen aan de inwoners van de gemeente 
Woerden. Men kon kiezen uit de volgende opties: 
Optie A. Minder vaak ophalen:  
De inzamelfrequentie voor restafval wordt verlaagd van 1x per 2 weken  naar 1x per 4 weken.  
Optie B. Belonen voor beter scheiden:  
Burgers krijgen aan het einde van het jaar een deel van de betaalde afvalstoffenheffing als 
beloning terug. De hoogte van dit bedrag wordt gestaffeld naar rato van het aantal keren dat 
de restafvalcontainer wordt aangeboden. 
Optie C. Betalen per aanbiedmoment:  
Burgers gaan naast een vaste afvalstoffenheffing betalen per aanbiedmoment. 
Ruim de helft van alle huishoudens in Woerden ( 57%) heeft een stem uitgebracht op A, B of 
C. Driekwart (75%) van de stemmen is uitgebracht op afvalsysteem B, afvalsysteem A 
kreeg 9% van de stemmen en afvalsysteem C genoot bij 16%van de huishoudens 
de voorkeur. De gemeenteraad heeft in overeenstemming met de uitkomst van deze enquête 
besloten. 

 
 Vervangen door:  

Om de doelstelling van 75% afvalscheiding in 2020 te halen, is in februari 2015 besloten 
middels een enquête een aantal keuzes voor te leggen aan de inwoners van de gemeente 
Woerden. Gekozen door de inwoners en vastgesteld door de raad is Optie B, belonen voor 
beter scheiden.  
Om inwoners te kunnen belonen met een gedeeltelijke teruggave van de afvalstoffenheffing, is 
een andere manier van inzamelen noodzakelijk. Dit wordt in dit document nader beschreven. 

Pg 13 e.v.: Hoeveel => hoe vaak iemand gebruik maakt van een [ondergrondse] container voor 
restafval, etc.  

Pg 13: Om het aanbieden van huishoudelijk restafval per zak bij de milieustraat  te ontmoedigen, 
wordt een bedrag in rekening gebracht wanneer daar een zak restafval wordt aangeboden. 

Pg 15: Bij de hoogbouw  en in de binnenstad wordt beperkt GFT apart ingezameld. Met bewoners 
wordt gekeken naar maatwerkoplossingen zoals het delen van een GFT container en het 
zoeken naar een opslag hiervoor. 

Pg 20 passage over 100-100-100 project aangepast tot:  
Wat hier goed als instrument werd ingezet is het 100-100-100 project. In dit project gingen 100 
huishoudens voor een periode van 100 dagen aan de slag om 100% afvalvrij te leven.  
Ook Woerden heeft deelgenomen aan het 100-100-100 project in samenwerking met Cyclus. 
Resultaat: de deelnemers aan het 100-100-100 project hielden gemiddeld 1,3 kilo per week 
(69 kilo op jaarbasis) aan restafval over. Ter vergelijking: het aanbod van restafval gemiddeld 
per inwoner in Woerden is ongeveer 200 kilo per jaar. 
Het project maakt dus vooral bewust. Het delen van de ervaringen van deze 100 huishoudens 
moet leiden tot kennisdeling in hun directe omgeving en ook anderen aanzetten tot bewuster 
afvalgedrag. Gezien de resultaten van het project, is dit voor herhaling vatbaar. 

Pg 22: Het Grondstoffenbeleidsplan Woerden 2016 – 2020 is een opstap naar een afvalarme 
samenleving => Het Grondstoffenbeleidsplan Woerden 2016 – 2020 is een opstap naar een 
afvalarme samenleving en sluit daarmee aan op de notitie: ‘Samen op weg naar een 
klimaatneutraal Woerden in 2030’. 

 
Daarnaast zijn op diverse plekken zinnen aangepast ter verduidelijking en/of vergroting van de 
leesbaarheid. 
 
 
 
 


