
    

M02 Motie Afval scheiden zoals thuis 
 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 2 november 2017 ter bespreking 

van het raadsvoorstel Begroting 2018-2021 (17R.00765), gehoord de beraadslaging, 

 

Constaterende dat 

 Dat het scheiden van afval steeds meer een gewoonte wordt en ook in Woerden we 

vooruitgang boeken in het ophalen van gescheiden afval 

 Dat het afval van scholen, verenigingen, kerken en maatschappelijke organisaties 

valt onder bedrijfsafval 

 Dat het ophalen van bedrijfsafval geen gemeentelijke taak is 

 Dat er over het algemeen in Woerden weinig bedrijfsafval wordt gescheiden c.q. 

Gescheiden wordt opgehaald. 

 

Overwegende dat 

 Afval scheiden niet alleen voorbehouden zou moeten zijn aan huishoudens in een 

gemeente die de ambitie heeft duurzaam te zijn 

 Het stimuleren van afvalscheiding ook bij scholen, verenigingen en maatschappelijke 

organisaties een positief effect kan hebben op afvalscheiding in het algemeen en bij 

kinderen in het bijzonder 

 Dat juist door voorbeeldgedrag van scholen en verenigingen en maatschappelijke 

organisaties afvalscheiding nog zichtbaarder wordt wat de acceptatie en stimulatie 

van afvalscheiding bevordert. 

 Dat kinderen van vandaag de beslissers van de toekomst zijn en het vergroten van 

bewustzijn van het belang van afval scheiden bijdraagt aan een schone en duurzame 

wereld die toekomst biedt aan alle volgende generaties. 

 

Verzoekt het college 

 te onderzoeken welke mogelijkheden bestaan om als gemeente (een deel van het) 

afval gescheiden op te halen bij scholen, verenigingen en maatschappelijke 

organisaties zoals het mogelijk wijzigen van de verordening en het gescheiden 

inzamelen van afval van scholen, verenigingen en maatschappelijke organisaties te 

verklaren tot algemeen belang 

 In overleg te treden met scholen, verenigingen, kerken en maatschappelijke 

organisaties over alle opties en mogelijkheden om als gemeente (een deel van het) 

afval in te zamelen.  

 Woerdense scholen, verenigingen en maatschappelijke organisaties te stimuleren het 

afval wel gescheiden in te zamelen en te zoeken naar eigen mogelijkheden die ook 

gescheiden op te laten halen en hier afspraken over te maken met de 

bedrijfsafvalophaaldiensten 

 Voorlichting te verzorgen aan scholen, verenigingen, kerken en maatschappelijke 

organisaties over afvalscheiding. 

 Te zorgen dat iedere schoolklas minimaal 1x een bezoek brengt aan de Milieustraat 

 Als gemeente zelf het goede voorbeeld te geven, voor zover nog niet al geregeld, 

door overal afval te scheiden. Zowel in de publieke ruimtes als in de werkomgeving. 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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