
RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen 

 
 
 

Van: : College van burgemeester en wethouders 

Datum : 5 januari 2021 

Portefeuillehouder(s) : wethouder de Weger 
Portefeuille(s) : Beheer openbare Ruimte 

Contactpersoon : M.C. van Kuilenburg 

Tel.nr. : 8401 

E-mailadres : kuilenburg.m@woerden.nl 
 
 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de  
gemeenteraad gesteld door dhr. Jelmer Vierstra van de Fractie van progressief Woerden 
over wegwerpplastic 

Beantwoording van de vragen: 

Beantwoording van de vragen: 
 

1. Is het college het met Progressief Woerden eens dat het gebruik van wegwerpproducten voor 

eenmalig gebruik zoveel mogelijk voorkomen moet worden als er geschikte herbruikbare 

alternatieven bestaan? 

Antwoord: Ja, zij het met een belangrijke nuancering (zie vraag 3) 
 

2. Is het college bereid om te kijken waar het gebruik van wegwerpproducten in de eigen 

organisatie (denk aan de wegwerpbekertjes tijdens raadsvergaderingen) voorkomen kan 

worden? 

Antwoord: Dat gebeurt al. Wij kijken hierbij naar de totale footprint van het product dat we 
gebruiken in relatie tot andere aspecten zoals kosten, schoonmaakkosten, hygiëne, etc. 
Volgens berekeningen van Milieucentraal is de footprint van aardewerken kopjes alleen 
lager dan wegwerpbekertjes als deze in een energiezuinige vaatwasser worden gewassen. 
Zodra een medewerker deze zelf onder warmwater afwast is de footprint groter. 

 

3. Wat is de visie van het college op de rol van wegwerpproducten in een klimaatneutrale 

circulaire economie? 

Antwoord: Het college kijkt niet alleen naar het wegwerpproduct maar steeds naar de totale 
footprint van het product (zie ook vraag 2). 

 

Progressief Woerden is trots op Woerden als stad van vele evenementen. Wij hopen van harte dat 

zodra de omstandigheden dat weer toelaten we weer volop kunnen genieten van Koeiemart, 

Akoestival en Koningsdag. Wij zien op deze evenementen een grote kans om een flinke 

hoeveelheid wegwerpplastic (m.n. bierbekers) te vervangen door herbruikbare bekers. De stad 

Leiden heeft hier bijvoorbeeld ruime ervaring mee rondom het Leids ontzet. 

 

4. Hoe ziet het collega haar eigen rol in het verduurzamen van het grondstoffengebruik in onze 

samenleving? En het gebruik van eenmalige producten in het bijzonder? 

Antwoord:  Vanuit ons Grondstoffenbeleidsplan informeren wij onze inwoners regelmatig 
over afvalscheiding en hergebruik van grondstoffen. Uiteindelijk beslissen onze inwoners 



zelf wat zij met deze informatie doen en welke (eenmalige) producten zij aanschaffen. Op 
Europees niveau worden regels vastgesteld en daaruit volgend wordt landelijk wet- en 
regelgeving gemaakt om producenten van producten ook verantwoordelijk te maken voor de 
verwerking hiervan. Als gemeente volgen wij deze wet- en regelgeving en spelen hier op in 
inden van toepassing. 
 

5. Is het college bereid om met de Woerdense evenementenorganisatoren in gesprek te gaan 

om te kijken of de wegwerpbeker hier vervangen kan worden door een herbruikbaar 

alternatief? 

Antwoord:  Wij vinden dat producenten en organisatoren hierin zelf maatschappelijke 
verantwoordelijkheid hebben. In 2019 hebben er gesprekken plaats gevonden (zie ook RIB-

19r.00360). Uiteindelijk bleek destijds dat er niet genoeg organisatoren meededen.  Er werd 
een grote financiële inbreng van de gemeente  gevraagd, waarmee o.i. de 
verantwoordelijkheid op de overheid (belastingbetaler) werd afgewenteld in plaats van op de 
organisatoren. Daar zijn we niet in meegegaan. 
 

6. Is het college bereid om samen met de Woerdense aanbieders van bezorgmaaltijden te kijken 

of er herbruikbare alternatieven ingezet kunnen worden? 

Antwoord: Dit is niet van toepassing. Deze markt is erg snel groeiend en er vinden veel 
wisselingen plaats en er is sprake van veel concurrentie. Het is daarom onmogelijk met alle 
partijen in gesprek te treden en afspraken te maken. Daar komt bij dat de Voedsel- en waren 
wet het op dit moment niet toestaat dergelijke verpakkingsmaterialen  te hergebruiken. 
Alternatieve verpakkingen zoals papier en karton raken vervuild en zijn daardoor niet meer 
geschikt voor recycling. De oplossing van dit dilemma ligt bij het Rijk en niet bij ons als 
gemeente. 

 
 
 

 
 

Het college van burgemeester en wethouders,  
  

  

Drs. M.H.Brander                          V.J.H. Molkenboer  
Gemeentesecretaris                      Burgemeester   
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RAADSINFORMATIEBRIEF 

19R.00360 
 
 
 

Van  : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 24 september 2019 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder De Weger 
  

Portefeuille(s)  : Milieu, afval, openbare orde en evenementen 

Contactpersoon : Janneke Steens, Monique á Campo en Peter van den Berg 

Tel.nr. : 0348-428367 

E-mailadres : berg.p@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
Plastic Afval op evenementen 

 

Kennisnemen van: 
 

Reactie op de motie 'Plastic afval op evenementen' (raadsvergadering 19 december 2018) waarin wordt 
opgeroepen om in overleg te gaan met organisatoren van evenementen met als uiteindelijke doel (plastic) 
afvalstromen te beperken of te voorkomen. 

Inleiding: 
 

Op 19 december 2018 is de motie ‘Plastic afval op evenementen’ aangenomen. Aan de hand van deze 
Raadsinformatiebrief wordt u geïnformeerd over de wijze waarop het college uitvoering geeft aan deze 
motie. 
 
Motie Plastic afval op evenementen 
Zoals aangegeven heeft op 19 december 2018 de gemeenteraad de motie ‘Plastic afval op evenementen’ 
aangenomen. Via deze motie werd het college het volgende gevraagd (dictum): 

1. Met zoveel mogelijk organisatoren van evenementen in de gemeente Woerden het gesprek aan te 
gaan om te komen tot alternatieven voor het gebruik van plastic wegwerpbekers; 

2. Hierbij de expertise van externe partijen zoals bijvoorbeeld Green Events  te gebruiken; 
3. Naast de plastic afvalstroom ook te bekijken of andere afvalstromen geminimaliseerd, en in de 

toekomst voorkomen, kunnen worden. 
 
Welke actie heeft het college ondernomen 
Reeds in het voorjaar en zomer van 2018 bereikten ons signalen uit de samenleving waaruit bleek dat er 
vraag was naar en draagvlak voor duurzaamheid en beperking afval rondom evenementen. Op basis 
daarvan is eind tweede kwartaal ambtelijke inzet gepleegd op dit onderwerp en is er in juli 2018 
overeengekomen om de samenwerking te zoeken en het initiatief uit te werken. In de loop van het najaar, 
meer concreet 15 oktober 2018, is Green Events aangehaakt en met de door ons verleende opstartsubsidie 
hebben zij onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het terugdringen van plastic afval op 
evenementen. Het resultaat van het onderzoek en een zogenaamde kick-off (half december 2018) heeft als 
resultaat dat veel organisatoren van grote evenementen willen meedoen aan het initiatief en er een voorstel 
is gepresenteerd om tot wegwerpplastic-vrije evenementen te komen. 
 
Vanuit Woerden Marketing namens de diverse deelnemende evenementen hebben wij het verzoek 
gekregen om bij te dragen aan dit initiatief. Hiervan hebben wij afgezien; niet alleen omdat het initiatief nu 
bij de markt ligt maar ook omdat wij als gemeente reeds een subsidie hebben bijgedragen aan een 
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onderzoek. 

Kernboodschap: 

 

Met de uitvoering van de motie beogen wij, met de gemeenteraad, in te zetten op het terugdringen van 
(plastic) afval tijdens evenementen met als doel de bescherming van het milieu en een verbetering van het 
woon- en leefklimaat binnen onze gemeente. 

Financiën: 
 

Niet van toepassing 

Vervolg: 
 

Momenteel zijn er diverse organisatoren die afval scheiden op eigen initiatief, denk bijvoorbeeld aan de 
Woerdense Vakantieweek. Als gemeente zelf geven we tijdens de Koeiemart het goede voorbeeld met 
afvalscheidingseilanden. Gezien het afval van evenementen wordt aangemerkt als bedrijfsafval, ligt de 
eindverantwoordelijkheid over de wijze van afvoer bij de evenementen zelf. Wij zien onze rol hierin 
voornamelijk in het stimuleren van de evenementen tot eigen initiatieven. De inzet van Green Events is een 
goede stimulans geweest voor de evenementen om zich verder te ontwikkelen op dit onderwerp. Hiermee 
beschouwen we de motie dan ook als uitgevoerd.   

Bijlagen: 
 

Motie ‘Plastic afval op evenementen’ 

 

<SET:ONDVLG;kruijsbergen_m;molkenboer_v;1>
 

  
 
 
 



 
 
Artikel 42 vragen – Weg met wegwerp  

Wij streven met zijn allen naar een klimaat neutrale circulaire economie. Een economie waarin de 

negatieve impacts van economische activiteiten op ons milieu geminimaliseerd zijn, zodat we 

uiteindelijk een wereld achterlaten waar nog vele generaties na ons op een duurzame manier gebruik 

van kunnen maken. Dat is nogal een opgave en vraagt heel veel kleine stapjes vooruit. Een van die 

stapjes vooruit is volgens Progressief Woerden dat we veel minder wegwerpplastics moeten gaan 

gebruiken.  

Bijvoorbeeld door wegwerpplastics zoals bier- en koffiebekers, maaltijd bakjes etc. zoveel mogelijk te 

vervangen door herbruikbare oplossingen. Samen met onze eigen regering en de Europese 

commissie denkt Progressief Woerden dat de gemeente hier een stimulerende rol in zou moeten 

nemen en daarom hebben wij de volgende vragen: 

1. Is het college het met Progressief Woerden eens dat het gebruik van wegwerpproducten 

voor eenmalig gebruik zoveel mogelijk voorkomen moet worden als er geschikte 

herbruikbare alternatieven bestaan?  

2. Is het college bereid om te kijken waar het gebruik van wegwerpproducten in de eigen 

organisatie (denk aan de wegwerpbekertjes tijdens raadsvergaderingen) voorkomen kan 

worden?  

3. Wat is de visie van het college op de rol van wegwerpproducten in een klimaatneutrale 

circulaire economie? 

Progressief Woerden is trots op Woerden als stad van vele evenementen. Wij hopen van harte dat 

zodra de omstandigheden dat weer toelaten we weer volop kunnen genieten van Koeiemart, 

Akoestival en Koningsdag. Wij zien op deze evenementen een grote kans om een flinke hoeveelheid 

wegwerpplastic (m.n. bierbekers) te vervangen door herbruikbare bekers. De stad Leiden heeft hier 

bijvoorbeeld ruime ervaring mee rondom het Leids ontzet.  

4. Hoe ziet het collega haar eigen rol in het verduurzamen van het grondstoffengebruik in onze 

samenleving? En het gebruik van eenmalige producten in het bijzonder? 

5. Is het college bereid om met de Woerdense evenementenorganisatoren in gesprek te gaan 

om te kijken of de wegwerpbeker hier vervangen kan worden door een herbruikbaar 

alternatief? 

6. Is het college bereid om samen met de Woerdense aanbieders van bezorgmaaltijden te 

kijken of er herbruikbare alternatieven ingezet kunnen worden? 

 

Indiener 

Jelmer Vierstra, Progressief Woerden 
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