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Kennisnemen van 
De inzamelresultaten van de afvalinzameling 2020. 
 
   
 
Inleiding 
In 2017 hebben wij ‘het nieuwe inzamelen’ in onze gemeente ingevoerd. Doel van ‘het nieuwe inzamelen’ is de 
hoeveelheid restafval dat onze inwoners aanbieden terug te dringen en aan te sluiten bij de ‘wensambities’ van het 
Landelijk Afvalbeheerplan (thans LAP 3).  
Huishoudens, die hier volgens de Afvalstoffenverordening voor in aanmerking komen, krijgen geld terug. Deze teruggave 
wordt verrekend met de Afvalstoffenheffing van het volgende jaar. Hiermee belonen wij onze inwoners voor het scheiden 
van afval in plaats van dat we hen ‘straffen’ voor het aanbieden van restafval, zoals bij een diftarsysteem. Het Woerdense 
inzamelsysteem is daarmee uniek en krijgt regelmatig landelijke aandacht.   
 
Als college streven wij ernaar om zoveel mogelijk ‘schone’ herbruikbare grondstoffen uit het afval van onze inwoners 
terug te winnen voor hergebruik. Wij faciliteren en informeren de inwoners zodat zij in staat zijn hun afval gescheiden aan 
te bieden. Door maximale inzet van communicatie/voorlichting en ons beloningssysteem hebben wij nauwelijks te maken 
met afkeur van de herbruikbare grondstoffen die wij aanbieden. In 2020 betrof dit één vracht oud papier. Dit in 
tegenstelling met gemeenten met een diftarsysteem.   
 
Met deze raadsinformatiebrief willen we u op de hoogte stellen van de inzamelresultaten en de teruggave van de 
Afvalstoffenheffing over 2020. Eind februari ontvangen onze inwoners hun aanslag voor de gemeentelijke belastingen. De 
eventuele korting op de Afvalstoffenheffing is hierin opgenomen.  
 
2020 een bijzonder jaar voor afvalinzameling  
Het jaar 2020 zal worden herinnerd als het jaar van de uitbraak van Covid-19. Deze wereldwijde pandemie heeft tot veel 
veranderingen geleid, ook bij het aanbieden van afval. Nederland werkte thuis en produceerde daarmee meer 
huishoudelijk afval en minder bedrijfsafval. Ook sloegen mensen massaal aan het opruimen. Dit effect zien wij terug in de 
hoeveelheden aangeboden afval, die dit jaar voor het eerst sinds jaren weer is toegenomen. 
 
Hoeveelheid restafval per inwoner  
De hoeveelheid restafval wordt bepaald aan de hand van de aangeboden hoeveelheden huishoudelijk afval, grof 
huishoudelijk afval en verbouwingsrestafval. Dit zijn de afvalstromen die verbrand worden. De overige afvalstromen 
kunnen worden hergebruikt.  



Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hanteert deze drie deelstromen om de hoeveelheid restafval per inwoner te 
bepalen.  
 
In 2020 werd in onze gemeente gemiddeld 172kg restafval per inwoner aangeboden dit is 14 kg/inw. meer dan in 2019. 
Hoewel landelijke cijfers op dit moment nog ontbreken, gaan wij er vanuit dat deze stijging van restafval vanwege de 
coronapandemie een landelijk beeld zal zijn.  
In de onderstaande tabel ziet u de hoeveelheid restafval die wij de afgelopen jaren per inwoner opgehaald hebben en wat 
het landelijk gemiddelde in het betreffende jaar betrof. Het landelijk gemiddelde cijfer over 2020 wordt pas later dit jaar 
door het CBS bekend gemaakt.      
   

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Woerden 208kg/inw. 197kg/inw. 165kg/inw. 162kg/inw. 158kg/inw. 172kg/inw. 
Landelijk 
gemiddelde 

271kg/inw. 188kg/inw. 183kg/inw. 178kg/inw. 178kg/inw.   

 
Teruggave Afvalstoffenheffing 2020  
Aan de huishoudens die hier volgens de Afvalstoffenverordening voor in aanmerking komen, betalen wij  
totaal € 304.112,50 terug in de vorm van een korting op de Afvalstoffenheffing 2020.   
Totaal krijgt 56% van de huishoudens dit jaar een korting. Dit zijn totaal 12.267 huishoudens, 547 minder dan 
in 2019.  
Dit jaar krijgt 17% van alle huishoudens de volledige korting van € 20 (eenpersoonshuishouden) of € 40 
(meerpersoonshuishouden).   
Opvallend is dat het aantal eenpersoonshuishoudens dat geld terug krijgt, gestegen is met 34 terwijl het aantal 
meerpersoonshuishoudens dat geld terug krijgt met 581 gedaald is.  
 
  
 
   
 
Kernboodschap 

  De hoeveelheid restafval dat onze inwoners aanbieden is in 2020 bedroeg 172kg/inw. Dit is een stijging van 
14kg/inw. t.o.v. 2019. Wij gaan er vanuit dat de effecten van het Covid-19 virus hieraan ten grondslag liggen; 

  56% van de huishoudens ontvangt bij hun gemeentelijke Afvalstoffenheffing van 2021 geld terug over de 
Afvalstoffenheffing van 2020. Het gaat hierbij om 12.267 huishoudens; 

  Totaal wordt € 304.112,50 terugbetaald aan de huishoudens die hiervoor in aanmerking komen. Hiervoor zijn 
voldoende middelen opgenomen in de begroting 2020. 

 
 
   
 
Financiën 
Dit jaar geven we € 304.112,50 terug aan de inwoners. In de begroting 2020 hebben wij hiervoor € 350.000 gereserveerd. 
Deze reservering is toereikend. 
 
   
 
Vervolg 
In februari 2021 ontvangt 56% van de huishoudens, die hier volgens de Afvalstoffenverordening voor in aanmerking 
komen, geld terug van de Afvalstoffenheffing van 2020. Deze teruggave wordt verrekend met de Afvalstoffenheffing voor 
2021.  
Dit jaar gaan wij ons Grondstoffenbeleidsplan evalueren. Wij zullen daarin gedetailleerder terug komen op de effecten van 
Covid-19 en het aanbiedgedrag van onze inwoners.  
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