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RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen 

20R.00129 

 

 

Van: : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 10 maart 2020 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder De Weger 
Portefeuille(s) : Afval & Reiniging 

Contactpersoon : P. Trommelen 

Tel.nr. : 8430 

E-mailadres : trommelen.p@woerden.nl 
 

 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de  
gemeenteraad gesteld door dhr. T. Boersma 

van de Fractie van D66 over Afvalinzameling (sport)verenigingen en scholen 

Beantwoording van de vragen: 

 

  
1. Klopt het dat (sport)verenigingen en scholen als bedrijven worden gezien en deze dus geen  

gebruik kunnen maken van de gemeentelijk inzameldienst? 
 

Ja, dat klopt. In Nederland bestaat op basis van wetgeving een strikt onderscheid tussen de publieke en 
zakelijke markt voor afvalscheiding. De publieke markt (huishoudelijk afval) door gemeentelijke 
afvaldiensten staat los van de private markt van “bedrijfsafval” afkomstig van bedrijven, organisaties en 
publieke instellingen (inclusief scholen en (sport)verenigingen). 
 

 

2) Is deze classificatie gemaakt op grond van landelijk beleid, of is dit een gemeentelijke regel? 
 
Dit is op basis van landelijke wetgeving. Om afvalinzameling bij scholen mogelijk te maken moet de wet 
aangepast worden. Hier wordt wel aan gewerkt. Echter, Rijkswaterstaat kan nog niet aangeven wanneer 
een dergelijke aanpassing te verwachten valt.  
Deze eventuele wetswijziging heeft geen betrekking op (sport)verenigingen. 
 

  
3) Kloppen deze instellingen wel eens bij de gemeente aan voor hulp (bijv. beschikbaar stellen  

van voorzieningen) om afvalscheiding te helpen stimuleren? Zo ja, hoe vaak? 
 

Ja, enkele keren per jaar ontvangt het team Aval & Reiniging een dergelijk verzoek. 
 

 

4)  Is het college het met de fractie van D66 Woerden eens dat het scheiden van afval op (vooral)  
scholen een goede educatie voor kinderen zou zijn? 
 

.Ja, dat zijn wij met u eens. Educatie is primair de verantwoordelijkheid van de onderwijsinstellingen.  
 

In verschillende gemeenten zien wij initiatieven waarbij gemeenten (sport)verenigingen of scholen 
wel helpen bij het scheiden van hun afval. Zo zijn er initiatieven van gemeenten in samenwerking met 
Nederland Schoon waarbij verenigingen een extra zakcentje kunnen verdienen en kunnen scholen in 
o.a. Nijkerk hun afval gescheiden aanbieden bij de gemeente. 
 

5)  Is het college bekend met dit soort initiatieven in andere gemeenten? 
 
Ja, ook wij nemen initiatieven (zie antwoord vraag 6). Daarnaast adviseren wij scholen en verenigingen die 
daarom vragen ook over de mogelijkheden om hun afval te scheiden. 
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6) Hoe verklaart het college dat het in andere gemeenten blijkbaar wel mogelijk is als gemeente  
dit soort initiatieven te steunen, maar in Woerden niet? 
 

Wat u stelt is niet correct. Ook wij ontvangen jaarlijks van Nederland Schoon een zwerfvuilsubsidie die wij 
besteden aan zwerfvuil gerelateerde acties, zoals het  inzamelen van kerstbomen, vuurwerkafval en de 
ondersteuning van onze zwerfvuil ambassadeurs.  
 

Daarnaast hebben wij al een aantal jaren (zwerf-)afval gerelateerde acties in onze gemeente die wij bij 
scholen aanbieden. Zo hebben wij een programma voor scholen die de milieustraat willen bezoeken en 
bieden wij nu scholen het interactieve programma ‘Lets do it Kids’ aan, waarbij ook actief met kinderen 
afval in de omgeving van de scholen opgeruimd wordt. Regelmatig worden individuele kinderen, die met 
zwerfvuil en afval actief zijn, uitgenodigd bij het team Afval & Reiniging voor een ‘VIP behandeling’.   
Regelmatig bieden wij ook ondersteuning bij spreekbeurten van leerlingen of andere afval gerelateerde 
thema’s op scholen. 
 

 

7) Is het college bereid te onderzoeken hoe we in Woerden het scheiden van afval bij  
(sport)verenigingen en scholen kunnen stimuleren? 
 

De meeste scholen in onze gemeente zijn hier al mee bezig en daar waar nodig geven wij hen ook advies. 
Ditzelfde doen wij ook voor (sport)verenigingen die hierover contact met ons opnemen. 
  
  
 

 

 

Bijlagen: 
 

De ingekomen brief met corsanummer: 20.002676 

  
 

  

 

 

 

 

 

 



From: Tobeas, Mark
Sent: maandag 10 februari 2020 09:14:08
To: Tobeas, Mark
Cc: Gemeentehuis
Subject: Art. 42 vragen D66 inzake ‘Afvalinzameling (sport)verenigingen en scholen’
Attachments: artikel_42_vragen_afvalinzameling_sportverenigingen_scholen.pdf

Aan het college
Cc raad
 
Bijgaand tre� u aan een serie schri�elijke vragen (ex ar�kel 42 RvO) van de heer Boersma namens de D66-frac�e inzake ‘Afvalinzameling
(sport)verenigingen en scholen’. Conform het RvO van de gemeenteraad dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te
beantwoorden (uiterlijk 11 maart a.s.).
 
Met vriendelijke groet,
Mark Tobeas| griffier | Gemeente Woerden
Postbus 45, 3440 AA Woerden | Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden
T 0348 - 428 510 |M 06 - 25 72 36 43 |E tobeas.m@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl
W gemeenteraad.woerden.nl
 Wilt u op de hoogte blijven van het werk van de gemeenteraad? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.
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