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Vervolgplanning tot en met eind 2016 

Inleiding: 

We gaan ons huishoudelijk afval beter scheiden. Dit levert meer grondstoffen op, een schoner milieu en 
lagere kosten. Om de rijksdoelstelling van 75Vo afvalscheiding in 2020 te halen en inwoners te kunnen 
belonen met een gedeeltelijke teruggave van de afvalstoffenheffing, is een andere manier van inzamelen 
noodzakelijk. Daartoe heeft uw raad vorig jaar, na een peiling onder de inwoners, gekozen voor de zgn. 
'optie B', (Het nieuwe inzamelen). 

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de voorbereidingen zodat 1 januari 2017 gestart kan worden 
met "Het nieuwe inzamelen". "Het nieuwe inzamelen" heeft gevolgen voor communicatie, bedrijfsvoering, 
regelgeving en administratie. Met de betrokken teams vindt nauwkeurige afstemming plaats. 
Middels deze RIB willen wij u graag informeren over de voortgang. 

Stand van zaken: 
De inwoners zijn geïnformeerd via de Afvalinformatiebrief (huis aan huis) en de gemeentelijke 
informatiepagina in de Woerdense Courant. Er is regelmatig overleg met de denktank Afval S Reiniging 
(inwonersplatform) om plannen uit te werken om beter afval te scheiden, er zijn presentaties gegeven aan 
wijkplatforms en er zijn gesprekken gevoerd met inwoners over maatwerklocaties. Ook wordt veel gebruik 
gemaakt van het mailadres afvalscheiden@woerden.nl 
Daarnaast is de afval app Recyclemanager voor de gemeente Woerden ontwikkeld, welke voor 01-01-2017 
operationeel is. De Recyclemanager helpt inwoners op een makkelijke manier afval te scheiden. Inwoners 
hebben direct het antwoord bij de hand op de vragen in welke bak het afval hoort, wanneer het wordt 
opgehaald en waar de dichtstbijzijnde afvalbakken zijn. 

De aanbesteding voor minicontainers (inclusief identificatiechips, leesapparatuur op de inzamelvoertuigen 
en de bijbehorende containermanagement-software) en ondergrondse containers is afgerond. 

Inmiddels hebben de inwoners die gebruik (gaan) maken van minicontainers voor restafval een keuze 
kunnen maken tussen een 140 en 240 liter container. Ook zijn ze geïnformeerd over de wijze en het 
moment van omwisselen van de containers voor restafval. 
Op basis van overlegmomenten met inwoners die gebruik (gaan) maken van ondergrondse containers zijn 
locaties bepaald van de containers. Op twee plaatsen waar het technisch niet uitvoerbaar was om 
ondergrondse containers te plaatsen, worden bovengrondse containers geplaatst waarbij registratie van het 
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aangeboden restafval nog steeds mogelijk is. 

De eerste inzamelvoertuigen zijn voorzien van de benodigde leesapparatuur. 

Het grondstoffenbeleidsplan (voorheen afvalbeleidsplan), het aanwijzingsbesluit (locaties ondergrondse 
containers), de afvalstoffenverordening (mogelijkheden tot handhaving), het uitwerkingsbesluit (spelregels 
m.b.t. handhaving) worden behandeld in de raadcyclus van oktober 2016. De belastingverordening 
(afspraken en consequenties m.b.t. afvalstoffenheffing, waaronder de staffel met teruggave-bedragen) 
zullen tijdens de behandeling van de belastingtarieven 2017 in december 2016 meegenomen worden. 

Door alle inspanningen zien we een grote toename in de aanvraag van PMD haken, GFT- (groene) en 
papiercontainers (blauw) om beter afval te scheiden. De inzamelroutes zijn aan deze toegenomen vraag 
aangepast. Wij rijden de PMD inzamelroute momenteel in plaats van 1x per week, 3x per week. 

Vanaf 1 september is de milieustraat van maandag tot en met zaterdag open van 10:00 tot 16:00 uur. Dit 
om de inwoners nog meer gelegenheid te geven om afval beter te scheiden. 

Vervolgplanning: 
Het grondstoffenbeleidsplan, het aanwijzingsbesluit, de afvalstoffenverordening, het uitwerkingsbesluit 
zullen worden behandeld in de raadcyclus van oktober 2016. De belastingverordening (inclusief staffel 
teruggave) zal december 2016 behandeld worden. 

970Zo à 980Zo van de minicontainers zijn eind augustus ì begin september omgewisseld. De overige vinden 
plaats in oktober / november 2016. 

De nieuwe ondergrondse containers worden voor 1 december 2016 geplaatst. 

In het najaar wordt het nieuwe registratiesysteem (voor zowel minicontainers als ondergrondse containers) 
in gebruik genomen zodat het systeem 1 januari 2017 volledig operationeel is. 

We blijven uitvoerig communiceren met de inwoners om hen te informeren over "Het Nieuwe inzamelen" en 
de bewustwording van beter afval scheiden. Dit doen we onder meer met voorlichtingsmomenten op de 
streekmarkt (en uitreiken GF-bakjes). Daarnaast worden acties met de leden van de denktank uitgewerkt 
(o.a. rond zwerfafval). 

Voor het eind van 2016 is Woerden geheel voorzien van PMD haken. De haken zijn op verzoek van de 
inwoners opgehangen of opgehangen op zogenaamde verzamelplaatsen zodat PMD zakken niet weg 
kunnen waaien en er een centrale plek is om de zakken in te zamelen. 

Financiën: 
De aanbestedingen voor de aanschaf van de minicontainers, het container managementsysteem en de 
ondergrondse containers zijn met een financieel positief resultaat afgesloten. Nu bekend is waar de exacte 
locatie ligt van de ondergrondse containers, hebben we afspraken gemaakt over archeologie en 
bodemonderzoek. Kosten voor de uitvoering van de werkzaamheden zullen eind van dit jaar definitief 
bekend zijn. 
De financiële kaders die eerder zijn genoemd in het afvalbeheerplan 2013-2017 (vastgesteld door uw raad 
op 29 november 2012) zijn nog steeds actueel. Hierbij werd een budget gefiatteerd van C2.700.000,00 Op 
basis van de laatst beschikbare informatie over de investeringen voor Het nieuwe inzamelen verwachten 
we geen overschrijdingen. 

Kernboodschap: 

We liggen op koers om op 1 januari 2017 over te gaan op "Het nieuwe inzamelen" en als gevolg daarvan 
inwoners te kunnen belonen als zij minder vaak restafval aanbieden. Met dit nieuwe inzamelsysteem zetten 
we een grote stap in de goede richting naar de rijksdoelstelling van 7507o afval scheiden in 2020. 



Vervolg: 

We houden u periodiek op de hoogte over de voortgang van het project. 

Bijlagen: 

De secretaris 
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