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1. Inleiding
In het voor u liggende Uitwerkingsplan 2021-2022 ‘Bewustwording en Optimale
Dienstverlening’ doen we een aantal concrete voorstellen voor activiteiten en
maatregelen om onze doelstelling en ambitie uit het GSP 2020-2025 verder vorm te
geven. Het Uitwerkingsplan vormt daarmee ons ‘spoorboekje’ voor de komende twee
jaar.
Dit uitwerkingsplan gaat over Bewustwording en Dienstverlening. Het gaat vooral over
deze twee onderwerpen omdat de focus in deze periode met name ligt op verbeteringen
binnen het bestaande systeem, waarbij de financiën (geen grootschalige investeringen)
mede bepalend zijn.
Als we onze inwoners vragen afval en grondstoffen te scheiden, dan moeten ze goed
weten wat wordt verstaan onder de verschillende grondstoffen, zodat deze zo zuiver
mogelijk kunnen worden aangeboden. Ook is het belangrijk dat helder is waarom we dit
doen en wat er ‘te winnen’ valt. Daarbij richten we ons meer en meer op positieve
gedragsbeïnvloeding en bestrijkt het thema afval & grondstoffen niet alleen het eigen
huishouden maar ook de directe leefomgeving, school, sport- en werkomgeving en
evenementen.
En als we onze inwoners dan vragen om hun afval zoveel mogelijk gescheiden aan te
bieden, dan moeten we ze daarbij wel zo goed mogelijk faciliteren. Op dit moment
hebben nog niet alle inwoners dezelfde mogelijkheid om afval en grondstoffen goed en
eenvoudig te scheiden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de appartementencomplexen, die
nog niet allemaal hun GF gescheiden kunnen aanbieden.
De voorstellen voor activiteiten en maatregelen in dit uitwerkingsplan gaan daarom
vooral over het vergroten van de bewustwording over afval, grondstoffen en het nut van
het zo zuiver mogelijk aanbieden ervan en direct daaraan gekoppeld; het zo goed
mogelijk faciliteren van de inwoners om hun afval en grondstoffen gescheiden aan te
kunnen bieden.
Financiën, voortgangsrapportage en monitoring
De dekking van het uitwerkingsplan valt onder het programma ‘Leefomgeving’. De
activiteiten en maatregelen in dit uitwerkingsplan kunnen worden uitgevoerd binnen de
huidige begroting. Als uit een verkenning blijkt dat er voor een voorstel 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.
De financiële verantwoording loopt via de planning en control-cyclus.
Over de voortgang van het uitwerkingsplan rapporteren we jaarlijks. Daarbij houden we
de effecten van ons beleid in de gaten en kijken we of er nieuwe trends en
ontwikkelingen zijn die bijsturing vragen.
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2. Beleidskaders en uitgangspunten GSP 2021-2025
Het Grondstoffenbeleidsplan 2021-2025 zet de context en kaders uiteen waarbinnen de
komende jaren (2020-2025) wordt gewerkt aan een volgende stap op de weg naar
volledig circulair Woudenberg op het gebied van afval.
De Woudenberge ambitie naar uiteindelijk afvalvrij en daarbij steeds meer circulair wordt
sterk beïnvloed door de (landelijke, Europese en internationale) grondstoffenmarkt. De
laatste jaren is deze markt sterk in beweging.
Meer scheiden van grondstoffen en afval is en was lange tijd niet alleen vanuit
duurzaamheidsoogpunt, maar ook vanuit financieel perspectief een verstandige koers.
Dit laatste zien we de laatste tijd veranderen. Voor bijna alle grondstoffen geldt dat
grondstoffen minder opbrengen en/of meer gaan kosten om ze te verwerken.
Echter: de toenemende verwerkingskosten van restafval zorgen er wel voor dat het
financieel gunstig blijft om grondstoffen in te zamelen (meer scheiden), aangezien de
verwerking van grondstoffen nog altijd minder kost dan de verwerking van restafval.
Bovendien is naast het financiële aspect ook het milieuaspect van belang en in dat kader
is het nog altijd van groot belang om de hoeveelheid restafval zo laag mogelijk te
krijgen.
Huidige beleidskaders
De gemeente Woudenberg hanteert momenteel de volgende beleidskaders:
➢ De gemeente heeft gekozen voor de systematiek van bronscheiding mét Diftar;
➢ In dit diftarsysteem wordt per aanbieding op restafval betaald (variabel). Gft, pmd en
papier vallen onder het vaste deel.
Doelstelling
Om in de komende planperiode onze ambitie waar te kunnen maken, is in het GSP de
volgende doelstelling voor de planperiode 2021-2025 geformuleerd;
➢

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)

Deze doelstelling is vertaald in een drietal speerpunten waarlangs de keuze voor de
voorgestelde set aan maatregelen is gehouden;
➢ Activiteiten in het spoor van de optimalisatie van de inzameling zijn erop gericht
om, daar waar mogelijk, verfijning in het systeem aan te brengen. Tijdens de
komende planperiode vinden geen ingrijpende aanpassingen aan het systeem
plaats.
➢ In het tweede spoor (Samen met inwoners) wordt met name ingezet op het
aansluiten bij de behoefte van inwoners (bewustwording; laten zien waarom we
afval scheiden, co-creatie en participatie; aansluiten bij maatschappelijke
initiatieven). Hierbij gaan we ervan uit dat het scheiden van grondstoffen aan de
bron plaatsvindt, dus bij de inwoners thuis. Door aan te haken bij de behoefte van
de inwoners nemen de scheidingsresultaten toe en verbetert bovenal de kwaliteit
van de gescheiden deelstromen;
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➢

Op basis van de huidige inzichten in het beleidsveld en de markt is het de
komende jaren van belang om de kosten, daar waar mogelijk, beheersbaar te
houden. Aangezien een groot deel van de kosten van afvalinzameling en
verwerking structureel is, nog steeds toeneemt en niet beïnvloed kan worden door
de gemeente, is dit een steeds groter wordende opgave. Bewustwording over het
feit dat afvalinzameling nauwelijks meer geld gaat opleveren, maar steeds meer
gaat kosten is de boodschap die de komende planperiode wordt gedeeld.

Beleidsuitgangspunten
Bij de uitvoering van het beleid gelden de volgende uitgangspunten;
➢ Er volgen in deze planperiode geen ingrijpende inzamelsysteemaanpassingen, diftar
(met bronscheiding) is en blijft de keuze/insteek in Woudenberg);

Bron- en nascheiding
Woudenberg kiest bewust voor bronscheiding, dat wil zeggen het scheiden van
grondstoffen door de inwoner. Nascheiding, waarbij naderhand het pmd in een
sorteerinstallatie van het restafval wordt gescheiden, is voor Woudenberg geen
goed alternatief; het levert geen substantiële extra milieuwinst op. We zamelden in
2019 al 28 kilo pmd per inwoner in; er zit nog maar 4 kilo in het restafval. Ook
blijkt uit onderzoek dat bij nascheiding van pmd ook de bronscheiding van andere
grondstoffen zoals gft, glas of papier verslechterd. Tegelijkertijd leidt nascheiding
tot een stijging van de kosten, vooral voor verwerking van het afval en
grondstoffen.

➢
➢
➢
➢
➢

Investeringen zijn in principe beperkt;
Alle inwoners in Woudenberg worden gefaciliteerd in het kunnen scheiden van hun
afvalstromen;
De acties en maatregelen zijn gericht op het verbeteren van de prestaties en het
verfijnen van de infrastructuur;
De vervuiler betaalt en dienstverlening is niet gratis;
inzetten op ‘zachte kant’; bewustwording, educatie, co-creatie om doelstellingen te
bereiken.

Aanpak, maatregelen en uitwerkingsplannen
Woudenberg wil haar circulaire ambitie realiseren door een samenhangend pakket van
verschillende maatregelen. Om goed te kunnen anticiperen op ontwikkelingen op de snel
veranderende grondstoffenmarkt, worden deze maatregelen uitgewerkt in
uitwerkingsplannen.
De uitwerkingsplannen kennen een geldigheidsduur van twee jaar en worden
tweejaarlijks herijkt om zo optimaal mee te kunnen bewegen met de veranderende
toekomst.
Dit document vormt het eerste uitwerkingsplan (2021-2022).
Bij het opstellen, uitwerken en uitvoeren van de maatregelen geldt de volgende aanpak;
➢ Leren door te doen en accepteren dat inzichten nog kunnen veranderen;
➢ Herformuleren en verwachtingen managen is van belang;
▪ Afvalscheiding geeft niet altijd meer een besparing en dienstverlening kost
geld;
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➢

Inzet en input van bewoners is cruciaal om onze ambitie te behalen;
▪ Bewonersparticipatie vormt een belangrijk element om te komen tot
maatwerk en resultaat.

In dit uitwerkingsplan ligt de focus vooral op verbeteringen binnen het bestaande
systeem, waarbij de financiën (geen grootschalige investeringen) mede bepalend zijn.
Het 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 kunnen worden
om hun afval te kunnen scheiden en grondstoffen zo zuiver mogelijk te kunnen
aanbieden.
In de volgende hoofdstukken worden voorstellen gedaan voor activiteiten en
maatregelen, die in 2021 en 2022 worden uitgevoerd. Mocht er in deze periode door
innovatie, voortschrijdend inzicht oid aanvullende maatregelen zijn, die meehelpen onze
ambitie waar te maken, leggen we deze middels aparte voorstellen voor aan de raad.
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3. Gedragsbeïnvloeding door middel van
communicatie en informatie
Communicatie is nu gericht op instructieve voorlichting: wanneer wordt afval opgehaald?
Waar kan ik het kwijt? Wat hoort waar? Met de ambitie en doelstelling zoals die in dit
plan zijn geformuleerd, is communicatie verbreed naar positieve gedragsbeïnvloeding
(nudging) en bestrijkt het thema afval & grondstoffen niet alleen het eigen huishouden
maar ook de directe leefomgeving, school, sport- en werkomgeving en evenementen.
Met andere woorden: we willen met onze communicatie beter aansluiten bij de belevingsen leefwereld van onze inwoners, bij wat zij belangrijk en waardevol vinden.
Hoe kunnen wij bewoners helpen beter en meer afval te scheiden en verspilling en afval
te voorkomen? Met deze vraag verschuift het accent van informeren en instrueren naar
activeren. Daar past communicatie bij die de dienstverlening begrijpelijk en aantrekkelijk
presenteert, goed geframed is, servicegericht, uitnodigend, positief, aanzet tot
bewustwording, gericht op zelfreflectie en een duidelijk handelingsperspectief.
Van belang is om daarbij uit te gaan van de belangrijkste drijfveren om goed te
scheiden: het moet gemakkelijk zijn, het moet aantoonbaar nut hebben, het moet een
goede gewoonte zijn of worden.
• Gemak kan hier vertaald worden naar: goed georganiseerd, zonder gedoe, goed
gecommuniceerd.
• Nut kan hier vertaald worden naar: goede feedback, goede
achtergrondinformatie, goede verantwoording van het bestede geld en extra
moeite die scheiden kost.
• Gewoonte kan hier vertaald worden naar: aanleren gewenst gedrag binnen
schoolverband, thuissituatie, in verenigingsverband en evenementen.
Omschrijving maatregel
Met een mix van communicatie en participatie willen we de eerder geformuleerde
doelstellingen maximaal ondersteunen. De middelen, kanalen en beschikbare informatie
zullen breed onder de aandacht worden gebracht, zodat bewoners weten waar ze terecht
kunnen voor informatie en ondersteuning.
Naast de reguliere communicatie over afval gedurende het jaar, worden een aantal extra
activiteiten opgepakt, die met name zijn gericht op de bewustwordingen over
afvalscheiding en zuivere grondstoffen. Hierbij moet concreet gedacht worden aan het
volgende;
➢ organiseren van de Groentour van Rova; Na de Groentour is een klas
grondstoffen-expert! De groep leert dat alles dat nu afval lijkt, eigenlijk
waardevolle grondstoffen zijn waar weer nieuwe spullen van gemaakt kunnen
worden. De Groentour biedt de leerlingen handelingsperspectief, zodat zij weten
wat ze zelf kunnen doen om verspilling tegen te gaan en hoe zij grondstoffen
kunnen aanbieden voor hergebruik of recycling;
➢ Twee keer per jaar organiseren van het afvalscheidingsspel op de markt;
➢ Aansluiten op de positieve uitkomsten en ervaringen van het traject
#Terugwinnaars.
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Maatregel
Doelstelling maatregel
Uitvoering
➢ Groentour Rova
➢ Afvalscheidingspel
➢ Aansluiten
#Terugwinaars
Verwachte
Effecten

Milieu
Service

Kosten

Gedragsbeïnvloeding door middel van
communicatie en informatie
Burgers bewust maken van het belang van
afvalscheiding
2021

Afname restafval
Toename (zuiverheid) pmd, papier en GFT
Inwoners van Woudenberg ervaren een toename van de
service, omdat ze weten waar ze terecht kunnen met
hun vragen, waar informatie en ondersteuning te vinden
is over afval en grondstoffen en waarom het belangrijk
is om afval gescheiden aan te bieden.
Meer opbrengst, door meer zuiverheid grondstoffen
en/of minder kosten door minder (vervuiling in)
restafval
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4. Inzetten afvalcoaching voor ondersteuning bij
uitvoering van het afvalbeleid
Afvalscheiden is niet altijd even makkelijk voor inwoners. Want wat moet nu eigenlijk
waar en waarom precies? Afvalcoaching kan inwoners hierbij helpen. Inwoners kunnen
met vragen over afval en grondstoffen terecht bij een afvalcoach, maar een afvalcoach
kan inwoners ook zelf benaderen.
Omschrijving maatregel
Er zijn verschillende mogelijkheden om afvalcoaching in te zetten. We willen, naast het
inzetten van de afvalcoach van Rova bij specifieke activiteiten, zoals bedoeld onder
hoofdstuk 3, ook aan de slag met het inzetten van een buurtcoach. Deze buurtcoach is
een maatje in de wijk, die onze ambitie een warm hart toedraagt en bereidt is om ook
andere inwoners te assisteren en te motiveren om ook aan de slag te gaan met het beter
scheiden van hun afval. De buurtcoach krijgt van Rova een training om de juiste kennis
en vaardigingen in te kunnen zetten tijdens zijn of haar activiteiten.
Daarnaast willen we de voorlopers, zoals die nu ook zijn ingezet tijdens het traject
#Terugwinnaars, de containers in de verschillende wijken in Woudenberg laten
inspecteren. Zij zijn hierbij direct in de wijk aanwezig voor eventuele vragen of het geven
van informatie. Side-effect; wij krijgen inzicht in de vervuiling in de containers en in het
effect van onze activiteiten en maatregelen.
We stellen het volgende voor:
➢ Opstellen plan voor het inzetten van buurtcoaches en buurtcoaching. Wie zijn
onze maatjes in de wijk en hoe pakken we het trainen van deze maatjes tot
buurtcoach aan? En wat kost ons dit plan?
➢ Inzetten voorloper van Rova: de voorloper gaat door de wijk op inzameldagen. Hij
inspecteert de containers en biedt tips en trics en geeft voorlichting. Ook
bespreekt hij, samen met inwoners, waarom iets vervuiling is en waarom dat een
probleem is.
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Maatregel
Doelstelling

Inzet afvalcoaching
Inwoners motiveren, assisteren en informeren over nut

Uitvoering
➢ Opstellen plan
inzet buurtcoach
➢ Inzetten
voorloper Rova

Verwachte
Effecten

Milieu
Service

Kosten

en noodzaak van meer en beter scheiden van afval.
In 2021 worden zowel een plan voor het inzetten van de
buurtcoach als een plan voor het inzetten van de
voorloper in de wijken in Woudenberg opgesteld. Beide
initiatieven brengen kosten met zich mee, die wellicht
niet binnen de huidige financiële kaders gedekt kunnen
worden. Als dat blijkt, worden er voorstellen separaat
aan de raad voorgelegd.
Insteek is om met beide initiatieven uiterlijk in 2022
concreet aan de slag te kunnen of zoveel eerder als
mogelijk.
Afname restafval
Toename (zuiverheid) pmd, papier en GFT
Inwoners van Woudenberg ervaren uiteindelijk een
toename van service, vanwege het maatwerk en de
informatie die door de buurtcoach en voorloper wordt
geleverd.
Meer opbrengst, door meer zuiverheid grondstoffen
en/of minder kosten door minder (vervuiling in)
restafval.
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5. Invoering voorzieningen bij
appartementencomplexen voor inzameling van
GF(T)
Inzameling van GF(T) bij appartementencomplexen is over het algemeen ingewikkeld.
Het ontbreekt de inwoners meestal aan ruimte om een container kwijt te kunnen. Door
het ontbreken van tuinen is het aanbod GF(T) veel lager, de respons doorgaans mager,
de kwaliteit van het ingezameld GF(T) laag en de inzamelkosten per ton hoog. Veel hangt
af van het draagvlak onder bewoners: als een groot deel van de bewoners van een
appartementencomplex mee wil doen, kan de gescheiden inzameling van GF(T) bij zo’n
complex wel succesvol worden ingevoerd.
Omschrijving maatregel
In Woudenberg is er vooralsnog voor gekozen om standaard voorzieningen voor pmd en
oud papier te realiseren. De gescheiden inzameling van GF(T) vindt bij sommige
appartementencomplexen plaats, maar dat is op basis van vrijwilligheid. Aangezien we
als doel hebben om de hoeveelheid restafval te verlagen en de kwaliteit van de
grondstoffen te verhogen, is het van belang om alle inwoners te faciliteren.
Een mogelijkheid is om te werken met de zogenaamde ‘deelbeugel’. Hierbij kan bij
bijvoorbeeld een draagvlak van 20% of meer onder de bewoners van een
appartementencomplex een deelbeugel in de openbare ruimte geplaatst worden; bij
voorkeur op de looproute naar de ondergrondse container. De deelbeugel kan voorzien
worden van een systeem met pasjes voor de gebruikers, zodat niet iedereen zijn of haar
afval in de deelbeugel ‘dumpt’. Het ophalen van de deelbeugel maakt deel uit van een
separate ophaalronde van Rova.
Om ervoor te zorgen dat iedereen in Woudenberg GF(T) gescheiden kan aanbieden,
worden de volgende acties ondernomen;
➢ Inventariseren bij de appartementencomplexen of GF(T) inzameling gefaciliteerd
is. Zo ja, gaat de inzameling naar wens/zijn er aandachtspunten?
Zo nee, is er behoefte en voldoende draagvlak om de inzameling van GF(T) te
gaan faciliteren;
➢ Inventariseren op welke wijze de inzameling van GF(T) bij de verschillende
appartementencomplexen succesvol gefaciliteerd kan worden;
➢ Berekenen van de kosten om de voorgestelde maatregelen door te voeren;
➢ Concrete afspraken maken en vastleggen met de inwoners/VVE om GF(T)
inzameling succesvol te laten zijn.
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Maatregel

Invoeren voorzieningen bij
appartementencomplexen voor inzameling van
GF(T)
Alle inwoners van Woudenberg faciliteren om GF(T)

Doelstelling
Uitvoering

Verwachte
Effecten

Milieu
Service
Kosten

gescheiden te kunnen aanbieden.
2021 inventarisatie
2022 invoering maatregel, afhankelijk van omvang
kosten en dekking. Wanneer blijkt dat de kosten voor
invoering van de maatregel niet binnen de huidige
financiële kaders gedekt kan worden, wordt hiertoe een
separaat voorstel aan de raad voorgelegd.
Afname restafval
Toename (zuiverheid) GF(T)
Inwoners van Woudenberg ervaren een toename van de
service vanwege het faciliteren van GF(T) inzameling
Meer opbrengst, door meer zuiverheid grondstoffen
en/of minder kosten door minder (vervuiling in)
restafval.
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6. Verminderen van de hoeveelheid luiers bij het
restafval door preventie
11% van de jaarlijks ingezamelde hoeveelheid restafval per inwoner in Woudenberg
bestaat uit luiers. Dat komt overeen met 8 kilo van de in totaal ingezamelde 70 kilo per
inwoner.
Gescheiden verwerking en inzameling van deze stroom en het daarmee verwijderen uit
het restafval is dus een erg interessante gedachte!
Maar… op dit moment zou een gescheiden inzameling van luiers extra kosten
meebrengen voor het inzamelsysteem, zonder dat dit bijdraagt aan onze circulaire
milieudoelstellingen. Dit komt omdat er momenteel nog geen volwaardige
recyclemogelijkheden zijn en dus gescheiden ingezamelde luiers nu nog zouden moeten
worden verbrand. Met ARN voert CirkelWaarde – waarin Woudenberg via AVU en ROVA
vertegenwoordigd is – wel een proef uit met de verwerking van luiers om de milieuimpact van deze vorm van recycling te duiden. Het betreft hier slechts 1
verwerkingstechniek met beperkt beschikbare capaciteit. Deze wint slechts een deel van
de grondstoffen terug. Op dit moment is de totale hoeveelheid beschikbare luiers al
ruimschoots meer dan de te verwerken hoeveelheid bij ARN.
Er zijn meerdere veelbelovende initiatieven in ontwikkeling, waarvan nog niet duidelijk is
wanneer zij starten met verwerken. Deze initiatieven worden door CirkelWaarde
nauwlettend gevolgd, maar het is niet de verwachting dat dit de komende 2 jaar tot
concrete en voor Woudenberg beschikbare oplossingen leidt.
Omschrijving maatregel
Het nu starten met de gescheiden inzameling van luiers, betekent dat deze alsnog
worden verbrand met het restafval. Dit is geen wenselijke situatie, mede vanwege de
beeldvorming over gescheiden inzameling.
Als alternatief kan vanuit de gemeente worden ingezet op preventie door middel van
communicatie over of stimulering van wasbare luiers.
Dit geldt echter alleen voor babyluiers; de helft van de stroom bestaat uit
incontinentiemateriaal. Deze wordt veelal gebruikt door kwetsbare inwoners met fysieke
beperkingen. Ook aan deze groep willen we bijzondere aandacht schenken, bijvoorbeeld
via een laagdrempelige voorziening voor afvoer of een andere regeling voor dit (medisch)
afval, zoals wellicht kwijtschelding van ledigingskosten.
➢
➢

In 2021 communiceren we naar onze inwoners over de preventie van de
hoeveelheid luiers in het restafval door gebruik te maken van wasbare luiers;
Ook onderzoeken we in 2021 de mogelijkheden om de gebruikers van
incontinentiemateriaal (kwetsbare groep) tegemoet te kunnen komen.
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Maatregel

Verminderen van de hoeveelheid luiers bij het
restafval door preventie
De hoeveelheid luiers in het restafval te verminderen

Doelstelling

door communiceren over en stimuleren van wasbare
luiers en het bieden van maatwerk richting specifieke
Uitvoering
Verwachte
Effecten

Milieu
Service
Kosten

gebruikers van incontinentiemateriaal;
2021
Afname hoeveelheid restafval
Een deel van de inwoners van Woudenberg ervaart een
toename van de service
Kostenvermindering door minder (vervuiling in)
restafval.
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7. Herijking afspraken papierinzameling
Op dit moment wordt circa 46 kg oud papier per inwoner per jaar gescheiden
ingezameld, hoofdzakelijk huis-aan-huis met de blauwe minicontainers (180 liter). In het
restafval zit nog 10 kg oud papier.
Kerkgemeenschap de Voorhof is door de gemeente Woudenberg aangewezen om de
coördinatie te verzorgen van het inzamelen van het oud papier. Wolfswinkel Reiniging uit
Maarsbergen verzorgd met twee vrachtwagens en vier beladers op de woensdagavond de
inzameling. Eens per maand ontvangt Rova van de oud papier inzamelaar (GDF-Suez)
per mail een afrekening met hierin het tonnage en een bedrag. Elke vereniging/instelling
levert een percentage beladers en er word na rato met hun afgerekend. Al-met-al een
complex proces, met veel verschillende, betrokken partijen en waarbij het de afgelopen
periode duidelijk is geworden dat het professioneler kan en moet.
Omschrijving maatregel
Naast verhoging van het inzamelresultaat ligt er een opgave om de afspraken die
gemaakt zijn met zowel Wolfswinkel Reiniging over de inzameling als ook met de
betrokken vrijwilligersorganisaties over hun inzet in relatie tot de huidige (en zeer
waarschijnlijk toekomstige) dalende papieropbrengst te herijken.
Maatregel
Doelstelling
Uitvoering
Verwachte
Effecten

Milieu
Service
Kosten

Herijking afspraken papierinzameling
Verhogen van het inzamelresultaat van oud papier
2021
Afname hoeveelheid restafval en vergroten hoeveelheid
ingezameld papier
Er is niet direct een verbetering van de service
merkbaar bij de inwoners
Door optimalisering van de inzameling van het oud
papier, zal efficiënter gewerkt kunnen worden.
Kostenvermindering door minder (vervuiling in)
restafval en meer opbrengst door toename van het
inzamelresultaat.
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8. Verbeteren service brengvoorziening grof
huishoudelijk afval
Inwoners van Woudenberg hebben in eerdere Bewonersonderzoeken aangegeven graag
een verbetering te willen in het serviceniveau van brengvoorzieningen grof huishoudelijk
afval. Een verruiming van de openingstijden van het afvalbrengstation is hierbij als
mogelijkheid genoemd. Deze service-verhoging lijkt vooralsnog financieel niet realistisch.
In dit licht wordt voorgesteld om te verkennen of de inzet van de zogeheten ‘GRIPwagen’ een goed alternatief is.
De GRIP-wagen
De GRIP-wagen is een wagen van ROVA waar inwoners een kleine hoeveelheid grof
huishoudelijk afval naar toe kunnen brengen (omvang ‘boodschappentas’). Het gaat
hierbij om zeven grondstoffenstromen: harde kunststoffen, klein chemisch afval, houten puin, ijzer, EPS, vlakglas en elektrische apparaten. De GRIP-wagen staat op vaste
tijden op centrale punten in het dorp, bijvoorbeeld bij (super-)markten. Het idee erachter
is dat inwoners vaak voor kleine hoeveelheden grof huishoudelijk afval een ritje naar de
milieustraat net een beetje te veel moeite vinden, maar het gha ‘onderweg’ naar de
supermarkt kunnen afgeven. Denk hierbij aan een stukje piepschuim of een kapotte
elektrische tandenborstel. Vaak belandt dit type afval toch bij het restafval, waardoor
recycling niet meer mogelijk is. Dat is natuurlijk jammer. Om de scheiding van dit type
afval makkelijker te maken, is de zogeheten GRIP-wagen een mogelijke oplossing.
De GRIP-wagen is een aanvullende brengvoorziening op de milieustraat, en is vooral
bedoeld om de service te verhogen voor inwoners: dichtbij huis, onderweg naar de
supermarkt, met een persoonlijke benadering van een speciaal hiervoor opgeleide
chauffeur. In dit opzicht is de GRIP-wagen een goed middel om het voorzieningenniveau
rondom grof huishoudelijk afval te verhogen. GRIP staat voor Grondstoffen Inlever- en
Informatiepunt: naast het inleveren van grondstoffen kunnen inwoners ook informatie
krijgen bij de wagen over afval en grondstoffen. De GRIP-wagen heeft hiermee ook een
belangrijk voorlichtings- en educatiefunctie.
Omschrijving maatregel
Inventarisatie van de (on-)mogelijkheden van de invoering van de GRIP-wagen in
Woudenberg, inclusief financiële consequenties. Daarbij gaan we er vooralsnog vanuit dat
de GRIP-wagen bijvoorbeeld vier keer in de maand op een vaste halteplaats (1 of 2
halteplaatsen) bij supermarkten zal staan. Indien een invoering van de GRIP-wagen tot
een verhoging van de afvalstoffenheffing zal leiden, dan wordt dit voorstel aan de raad
voorgelegd.
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Maatregel

Inventarisatie (on-) mogelijkheden GRIP-wagen
voor kleine hoeveelheden grof huishoudelijk afval

Doelstelling

Verhogen van de tevredenheid van inwoners m.b.t.
brengvoorzieningen gha en vergroten bewustzijn
waarde van goed afval scheiden

Uitvoering
Verwachte
Effecten

2021 (inventarisatie)
Lichte afname restafval

Milieu
Service

Hogere service (dichtbij, flexibel, persoonlijk, onderweg
naar de supermarkt) op brengvoorzieningen

Kosten

Beperkte toename opbrengsten; lichte afname restafval
in combinatie met relatief beperkte circulariteit gha.
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9. Herziening afvalstoffenverordening
Op grond van Artikel 10.23 van de Wet Milieubeheer moet elke gemeente een
afvalstoffenverordening vaststellen. In deze verordening stelt de gemeente regels over
de overdracht van afvalstoffen aan een bij de verordening aangewezen inzameldienst.
Om beter te kunnen anticiperen op de veranderingen in de wereld van afval en
grondstoffen, is een nieuwe afvalstoffenverordening wenselijk. Een
afvalstoffenverordening die aansluit bij deze tijd en Europese regelgeving.
Noodzaak nieuwe Afvalstoffenverordening
Een nieuwe afvalstoffenverordening (plus Uitvoeringsbesluit) is nodig om:
• Te voldoen aan de nieuwe regels rondom de AVG;
• Een aanpak te ontwikkelen voor de zogeheten 0-aanbieders;
• Inzameling van gescheiden grondstoffen bij maatschappelijke organisaties
mogelijk te maken;
• Om te voldoen aan Europese regelgeving, zoals de nieuwe kaderrichtlijn
Afvalstoffen.
Omschrijving maatregel
De VNG is momenteel druk doende om een nieuwe modelverordening op te zetten. Deze
wordt in de loop van 2021 verwacht. We zullen op basis van deze modelverordening onze
afvalstoffenverordening aanpassen.
Maatregel
Doelstelling

Herziening afvalstoffenverordening
Het bieden van het juiste juridische kader om te kunnen
anticiperen op de ontwikkelingen op het gebied van

Uitvoering
Verwachte
Effecten

afval en grondstoffen
2022
Milieu
Service

Geen direct zichtbare en/of meetbare effecten
waarneembaar

Kosten
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