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Beantwoording van de vragen 
Vraag 1:  
Hoe kan het dat er vergunning is verleend voor een kraam waarin plastic rietjes werden verkocht? In Europa geldt sinds 
2021 een verbod op de verkoop van plastic wegwerpartikelen zoals rietjes.  
   
Antwoord vraag 1:  
Vergunning:  
Bij toetsing van een evenementenvergunning wordt gekeken naar de lokale weigeringsgronden zoals opgenomen in de 
APV, en lokale kaders zoals opgenomen in het evenementenbeleid. Hogere wet- en regelgeving, zoals het verbod op de 
verkoop van plastic wegwerpartikelen, wordt in de procedure voor een evenementenvergunning niet opnieuw getoetst: 
eenieder wordt geacht zich aan geldende wetten en regels te houden. De focus vanuit een evenementenvergunning ligt 
op de weigeringsgronden openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid en milieu. Deze vier gronden gaan over 
de lokale impact, en in het Evenementenbeleid zijn de kaders voor het beperken van risico’s ten aanzien van deze 
gronden tijdens evenementen, uitgewerkt. Het verbod op de verkoop van plastic wegwerpartikelen is niet lokaal bepaald 
en wordt dus ook niet als zodanig getoetst in een evenementenvergunning.    
Toezicht en handhaving:  
Bij het inschrijving moeten de kraamhouders aangeven welke waren zij verkopen. Mochten er waren op staan die wettelijk 
niet toegestaan zijn, dan worden zij niet toegelaten. De betreffende kraam had zich ingeschreven met andere 
verkoopwaar. Dat er ander waar verkocht werd (plastic rietjes) is in alle hectiek van de dag aan de aandacht van de 
marktmeesters en toezichthouders ontsnapt. Volgend jaar zal hier aandacht voor zijn.  
   
Vraag 2:  
Hoeveel afval is er na afloop van de Koeiemart door de gemeente verwijderd en wat zijn de kosten die hiermee gemoeid 
zijn?  
   
Antwoord 2 :  
Gedurende het evenement wordt ongeveer 2500 kilo afval opgehaald en afgevoerd.  
Dit is de hoeveelheid die gedurende het gehele evenement is opgehaald door de gemeente (van dinsdagmiddag t/m 
donderdagochtend).  
De lasten zijn (plannen, verzamelen, ophalen, vervoeren en verwerken) van het afval bedragen eur. 5.600,-.  
   
Vraag 3:  
Volgens het bestuursakkoord (zie punt 55) werken we toe naar herbruikbare alternatieven ter vervanging van 
wegwerpmaterialen bij o.a. evenementen.  



Wanneer kunnen we de eerste stappen in die richting verwachten?   
   
Antwoord 3:  
Er lopen gesprekken met organisatoren van evenementen.  
Zo vindt In het vierde kwartaal van dit jaar een Netwerkbijeenkomst Evenementen plaats waarbij sprekers uitgenodigd die 
de organisatoren komen informeren over de stap naar herbruikbare alternatieven ter vervanging van wegwerpmaterialen.  
   
Vraag 4 : En welke andere stappen kunnen we zetten om het gebruik van wegwerpmaterialen te ontmoedigen en afval te 
verminderen?   
   
Antwoord 4  
Zoals te lezen valt in het antwoord bij vraag 3 wordt in samenwerking met de evenementenorganisatoren gestreefd naar 
ontmoediging van wegwerpartikelen (bekers) tijdens een evenement. Meer algemeen is het beleid van de gemeente erop 
gericht de hoeveelheid (rest)afval de komende jaren verder te verminderen.  
In het herziene grondstoffenbeleidsplan (2023) wordt hier verder op ingegaan.  
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Schriftelijke vragen - ‘Koeiemart, wat een feest!’  
 
Afgelopen woensdag hebben vele inwoners en bezoekers 
de jaarlijkse Koeiemart bezocht. Het was fijn dat het weer 
kon en het weer werkte ook mee om er een mooie dag 
van te maken. En geslaagd was het, niet alleen op basis 
van de ervaringen van de bezoekers, maar zeker ook wat 
betreft de verkoop van drank en versnaperingen. Maar 
kennelijk ook voor de verkoop van producten waarvan 
sommige bij wet verboden zijn... En de foto’s van de 
rommel achteraf spreken boekdelen, hoewel ook 
benoemd mag worden dat dit door de gemeente snel 
opgeruimd was.  
 
De fractie van Progressief Woerden heeft naar aanleiding 
hiervan de volgende vragen: 
1. Hoe kan het dat er vergunning is verleend voor een 

kraam waarin plastic rietjes werden verkocht? In 
Europa geldt sinds 2021 een verbod op de verkoop 
van plastic wegwerpartikelen zoals rietjes. 

2. Hoeveel afval is er na afloop van de Koeiemart door 
de gemeente verwijderd en wat zijn de kosten die 
hiermee gemoeid zijn? 

3. Volgens het bestuursakkoord (zie punt 55) werken we 
toe naar herbruikbare alternatieven ter vervanging 
van wegwerpmaterialen bij o.a. evenementen. 
Wanneer kunnen we de eerste stappen in die richting 
verwachten?  
Als voorbeeld: in Amsterdam mag er sinds 2020 geen 
gebruik meer worden gemaakt van single-use plastic.   

4. En welke andere stappen kunnen we zetten om het 
gebruik van wegwerpmaterialen te ontmoedigen en 
afval te verminderen?  
 

Marjolein Doorewaard, Progressief Woerden 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/afval/regels-voor-wegwerpplastic
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