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Motie – Nascheiding als scenario bij herziening afvalbeleid 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 17 oktober 2022, gelezen het raadsvoorstel 
´Programmabegroting 2023´, 
 
constaterende dat: 

1. in de programmabegroting ten aanzien van afvalbeleid als resultaat is opgenomen dat ‘een 
groter percentage van het afval wordt hergebruikt of gerecycled’; 

2. voor 2023 een herziening van het afvalbeleid is voorzien; 
3. in de begroting is opgenomen dat hierbij uitgangspunten zijn dat er zo min mogelijk afval 

ontstaat, afval zoveel mogelijk gescheiden wordt aangeboden en zoveel mogelijk afval wordt 
hergebruikt; 

4. het bestuursakkoord spreekt van het voorkomen van afval en meer ruimte voor hergebruik en 
terugwinning van grondstoffen; 

5. het bestuursakkoord om een raadsvoorstel met scenario’s vraagt en niet uitgaat van een 
bepaalde vorm van afvalscheiding en -inzameling, terwijl het college deze vorm in de begroting 
wel vastlegt, 

 
overwegende dat:  

1. het bij een herziening van het afvalbeleid verstandig is om naar meerdere alternatieven te 
kijken, in plaats van vooraf te bepalen dat de uitgangspunten van het beleid gelijk blijven; 

2. het bestuursakkoord vraagt om scenario’s en  
3. niet gezegd is dat beleid gericht op het verminderen van de hoeveelheid afval en zoveel mogelijk 

gescheiden aanbieding (bronscheiding) leidt tot het gewenste resultaat van een hoger 
recyclepercentage; 

4. andere vormen van afvalscheiding en -inzameling mogelijk tot meer hergebruik leiden, minder 
belastend zijn voor het milieu, voor de gemeente en inwoners goedkoper zijn en voor inwoners 
makkelijker te hanteren blijken; 

5. veel andere gemeenten zijn overgestapt op een systeem van nascheiding, nu deze techniek op 
veel plekken tot betere scheidingsresultaten leidt, efficiënter is en tot lagere kosten leidt, 

 
verzoekt het college: 

1. nascheiding als scenario op te nemen in het raadsvoorstel voor de herziening van het 
afvalbeleid, waarbij de voor- en nadelen van deze en andere methodes worden uitgewerkt, 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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