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Vraag Antwoord

P 26: Hier wordt de gescheiden inzameling van luiers genoemd. Wat zijn de 
milieutechnische en financiële consequenties van gescheiden inzameling van luiers 
en waar hangt het wel of niet gescheiden ophalen vanaf? 

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 
milieu-impact van deze vorm van recycling te duiden. Ook volgt CirkelWaarde andere 
initiatieven voor mogelijke proeven.

P 27: Welke acties / projecten vallen volgens het College onder de noemer “drukte 
N224/N226”?

Drukte N224/N226 omhelst samen met de provincie Utrecht in gesprek blijven over de 
N224/N226. In het bijzonder de gesprekken over de aanpassing van de huidige 
rotonde N224/N226 welke vanuit het project Verder al jaren op de actiepunten van de 
provincie staat. Ook vragen wij blijvend aandacht bij de provincie, als wegbeheerder, 
voor de gevolgen van de N226 voor de leefbaarheid en oversteekbaarheid in het 
centrum.  Maar ook voor die van de leefbaarheid van de inwoners van de Stationsweg 
Oost de N224. Waarbij de oplossingen die vanuit de oplegger Structuurvisie met 
zoekgebied wonen en werken via verschillende kanalen ingebracht worden. U kunt 
daarbij denken aan regulier mobiliteitsoverleg, gesprekken en processen rond POVI en 
Ontwikkelkader regio Amersfoort maar ook aan het uitnodigen van ambtenaren en 
gedeputeerde van de provincie om ter plekke de situatie ter ervaren. 

P 28: Voorgesteld wordt om voor baggerwerkzaamheden de financiële 
overcapaciteit uit de voorziening Riolering te halen. Wat zijn dan consequenties 
daarvan voor het uitvoeren van de plannen rond riolering? 

Omdat de stand van de voorziening riolering momenteel hoger is dan voorzien was in 
het waterplan is deze financiële ruimte beschikbaar, zonder dat dit nadelige gevolgen 
heeft voor de uitvoering van de plannen rond riolering.

P 30: Herberekening van de investeringen en onderhoudspost speelvoorzieningen 
leidt tot een besparing. Zijn er als gevolg van deze besparing géén consequenties 
voor wat betreft de speeltoestelveiligheid? 

Er zijn als gevolg van deze besparing géén consequenties voor wat betreft de 
speeltoestelveiligheid. 


