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Onderwerp: 

Stand van zaken afval scheidingsresultaten 2017 en teruggave afvalstoffenheffing 

Kennisnemen van: 

- Het scheidingspercentage voor 2017 is 6507o. Dit is een stijging van 5%-punt. 
- Ruim twee derde van de huishoudens van Woerden ontvangt bij hun gemeentelijke belastingaanslag van 
2018 geld terug over de afvalstoffenheffing van 2017. Het gaat in totaal om ongeveerC 339.000. Er zijn 
voldoende middelen in de voorziening om deze teruggave te betalen. 

Inleiding: 

De landelijke VANG 1 doelstelling ten aanzien van afvalscheiding luidt dat in 2020 inwoners maximaal 100 
kg restafval per persoon per jaar produceren. Vertaald naar een scheidingspercentage is dit 7507o (7507o van 
het afval wordt als grondstof ingezameld, 2507o is restafval). Om deze doelstelling te behalen is de 
gemeente Woerden op 1 januari 2017 van start gegaan met het nieuwe afval inzamelsysteem. Met deze 
raadsinformatiebrief (RIB) brengen wij u op de hoogte van de afvalscheidingscijfers van 2017. Let wel, dit is 
een prognose. Nog niet alle cijfers zijn binnen, deze prognose is voor een klein deel gebaseerd op 
schattingen (op tiende van procenten nauwkeurig). 

Bij het nieuwe afval inzamelsysteem hoort dat inwoners die minder vaak restafval aanbieden, geld terug 
krijgen van hun afvalstoffenheffing. Met deze RIB willen we u op de hoogte stellen van de resultaten van dit 
nieuwe systeem inclusief de teruggave. 

Kernboodschap: 

Scheidingsresultaten 2017 
In 2017 informeerden we u over de scheidingsprognoses die we maakten op basis van de cijfers van de 
eerste helft van 2017 (RIB 17R.00740). Het scheidingspercentage leek toen uit te komen op 6607). Dat wil 
zeggen dat 660/) van het aangeboden afval gescheiden is aangeboden en 340/) als restafval. 

Op basis van de nu beschikbare informatie, is een meer precieze inschatting te maken. De huidige 
prognose is dat het scheidingspercentage uit zal komen op 65,207o, dit is een stijging van 4,9%-punt ten 
opzichte van het scheidingspercentage van 2016. De hoeveelheid restafval per persoon per jaar is gedaald 
van 194,7 kg in 2016 naar 164 kg in 2017. Dit is een reductie van 160/). Deze reductie is gedeeltelijk terug 
te zien in een stijging van de hoeveelheid PMD (2107) meer dan in 2016) en GFT (60Zo meer dan in 2016). 
De totale hoeveelheid afval per persoon is afgenomen ten opzichte van 2016 (40A minder). 

Met deze nieuwe cijfers is het doel van maximaal 100 kg restafval per persoon per jaar dichterbij gekomen. 
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Hoeveelheid GFT per persoon per 
jaar 

2014 2015 2016 2017 

Kilo afval per persoon per jaar Jf

*ĩĩWM 
Restafval 211,3 207,79 194,75 164,02 

Herbruikbare grondstoffen 267,0 279,33 296,48 307,49 

Totaal: 478,3 487,12 491,22 471,50 

Scheidingspercentage 
Scheidingspercentage 55,8^0 Sľ.3% 60,40/0 65,20/0 

Verschil met vorige periode 3,0
0

Zo 4,90/0 

Het nieuwe inzamelen: Teruggave 
Het nieuwe inzamelsysteem beloont inwoners die minder frequent restafval aanbieden via 
verzamelcontainers of de grijze minicontainers. Ruim twee derde van alle huishoudens krijgt bij de 
gemeentelijke belastingaanslag 2018 een deel van de over 2017 betaalde afvalstoffenheffing terug. Het 
teruggavebedrag per huishouden varieert tussen de ê 5 en de C 40 afhankelijk van de grootte van het 
huishouden en hoe vaak men restafval aanbood. 

Uit de cijfers blijkt dat dit jaar C 339.000 teruggegeven wordt aan de inwoners. Dit is meer dan de bij de 
invoer van het systeem geschatte 6 250.000. Er zijn voldoende middelen in de voorziening 
afvalstoffenheffing om deze teruggave te betalen. 

Financiën: 

Dit jaar geven we C 339.000 terug aan de inwoners. Er zijn voldoende middelen in de voorziening 
afvalstoffenheffing om deze teruggave te betalen. 

Vervolg: 

1. In het derde kwartaal ontvangt u een RIB over de scheidingsresultaten over het eerste half jaar van 
2018. 

2. In februari ontvangt ongeveer 2/3 van de Woerdense huishoudens geld terug op de 
afvalstoffenheffing van 2017. 

Bijlagen: 
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