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Aan de Raad.

Voorstel
1. Wij stellen u voor;

a. Het grondstoffenbeleidsplan (GSP) Woudenberg 2021-2025 vast te stellen 
waarin de volgende doelstelling is opgenomen; 
Verdere reductie van de hoeveelheid restafval naar 50 kilo per inwoner per 
jaar in 2025, door minder afval (preventie) en meer en zuiverder 
grondstoffen (meer en beter scheiden);

b. Het uitwerkingsplan 2021-2022 ‘Bewustwording en optimale 
dienstverlening’ vast te stellen.

Inleiding
Het college heeft de raad toegezegd om in het najaar van 2020 het Grondstoffenbeleidsplan 
(GSP) 2021-2025 ter besluitvorming aan te bieden. Het GSP 2021-2025 wordt u hierbij 
aangeboden. Ook wordt het eerste Uitwerkingsplan 2021-2022 ter besluitvorming aangeboden. 

Centrale vraag
Kan de raad instemmen met het voorliggende GSP 2021-2025 en Uitwerkingsplan 2021-2022 
‘Bewustwording en optimale dienstverlening’ en deze vaststellen?

Beoogd resultaat (wat)
Komen tot hernieuwde, vastgestelde beleidskaders voor grondstoffen en afval, waarmee we de 
komende planperiode (2021-2025) concrete stappen kunnen zetten om onze ambitie op het 
gebied van grondstoffen en afval te realiseren. 

Kader
 Wet Milieubeheer
 Het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) 2017-2029
 Van Afval Naar Grondstof (VANG) doelstelling van het Ministerie van IenM
 Toekomstvisie Woudenberg 2030 (2013)
 Duurzaamheidsplan 2014-2018 en Oplegger Duurzaamheidsplan (2020)
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Argumenten
1. Het GSP Woudenberg 2021-2025 geeft de kaders aan om van Woudenberg een 

‘circulaire gemeente’ te maken op het gebied van afval: een gemeente waarin afval 
zoveel mogelijk beperkt wordt en het afval dat toch ontstaat zoveel mogelijk wordt 
hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten.
Wij sluiten aan bij de uitgangspunten van de herziening van het landelijk 
afvalbeheerplan. Het is ons streven om de doelstelling 50 kg restafval per inwoner in 
2025 te halen. Als afval goed gescheiden wordt, kan er veel hergebruikt worden. Het 
vormt daarmee een grondstof voor nieuwe producten. Dit levert geld op, terwijl de 
kosten voor het verbranden van het restafval hierdoor verminderen;

2. In het uitwerkingsplan voor de periode 2021-2022 ligt de focus vooral op verbeteringen 
binnen het bestaande systeem, waarbij de financiën (geen grootschalige investeringen) 
mede bepalend zijn. 
Het uitwerkingsplan heeft als insteek de bewustwording voor het zuiver scheiden van 
afval bij de inwoners van Woudenberg te vergroten. Daarbij willen we vanuit de 
gemeente de dienstverlening verder optimaliseren, zodat al onze inwoners gefaciliteerd 
worden om hun afval te kunnen scheiden en grondstoffen zo zuiver mogelijk te kunnen 
aanbieden.

Duurzaamheid en Inclusie
De inwoners van Woudenberg zijn erg betrokken bij de afvalinzameling. Alle bewoners hebben 
belang bij een goede afvalinzameling voor een zo laag mogelijk tarief, voldoende faciliteiten 
om grondstoffen en afval gescheiden aan te kunnen bieden en goede service om te 
ondersteunen, daar waar nodig. Voor het milieu is het beter om zoveel mogelijk waardevolle 
grondstoffen te hergebruiken.

Maatschappelijke participatie
Het GSP 2021-2025 en het Uitwerkingsplan 2021-2022 is opgesteld, samen met Rova.

Beoogd resultaat (hoe)
Door vaststelling van het GSP 2021-2025 en het Uitwerkingsplan 2021-2022 kan gestart 
worden met de uitvoering van activiteiten en maatregelen die bijdragen aan vermindering van 
de hoeveelheid restafval, verbetering van de zuiverheid van grondstoffen en bovenal om 
stappen te zetten om van Woudenberg een circulaire gemeente te maken op het gebied van 
afval.

Financiële consequenties
De activiteiten en maatregelen in het uitwerkingsplan kunnen worden uitgevoerd binnen de 
huidige begroting. Als uit een verkenning blijkt dat er voor een maatregel of activiteit extra 
geld nodig is, wordt dat apart aangevraagd en voorgelegd aan de raad. Uiteindelijk is het de 
bedoeling dat de investering van een maatregel zich terugverdient in een kostenbesparing op 
de lange termijn, door een vermindering van de hoeveelheid restafval of een toename van 
bruikbare grondstoffen.

Aanpak/uitvoering
Op 1 januari 2021 wordt gestart met de uitvoering van de activiteiten en maatregelen, zoals 
voorgesteld in het Uitwerkingsplan. 

Conclusie
Door vaststelling van het GSP 2021-2025 en het Uitwerkingsplan 2021-2022 worden de 
beleidskaders voor de komende planperiode en voorstellen voor maatregelen en activiteiten 
voor de komende twee jaar vastgesteld. 

Geprint op: 12-11-2020 14:56:47 uur 2/3



Communicatie
Met het vaststellen van het GSP 2021-2025 en het Uitwerkingsplan 2021-2022 wordt ook voor 
het onderdeel afval en grondstoffen aangesloten op onze gemeentelijke ambitie op het gebied 
van circulariteit. 
De set van maatregelen en activiteiten om onze doelstelling en ambitie te behalen is breed 
gekozen en gericht op communicatie, participatie en informatie. De focus ligt op 
bewustwording en verbetering van onze dienstverlening.
Bij de uitwerking van de activiteiten en maatregelen volgen diverse communicatiemomenten.

Bijlage(n)
 GSP Woudenberg 2021-2025;
 Uitwerkingsplan 2021-2022 ‘Bewustwording en optimale dienstverlening’;
 Raadsbesluit GSP Woudenberg 2021-2025 en Uitwerkingsplan 2021-2022.

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

drs. S.M.T. van der Marck-Verschoor T. Cnossen
Secretaris Burgemeester
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