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1. Voortgang activiteiten
Op 1 januari 2017 is diftar ingevoerd. Hiervoor is een plan van aanpak geschreven. Hierin 
zijn 7 deelprojecten beschreven:

1. Bepalen uitvoeringsvorm
2. Aanbestedingstraject voor huisvuil
3. Vervangen minicontainers en invoering Container Management Systeem
4. Aanpassingen milieustraat
5. Aanpassingen pasjes ondergrondse containers
6. Aanpassingen belastingen
7. Communicatietraject

De stand van zaken voor de 7 deelprojecten is als volgt:

1. Bepalen uitvoeringsvorm
Deelproject 1 is afgerond, zie voortgangsrapportage van 19 april 2017.

2. Aanbestedingstraject voor huisvuil
Deelproject 2 is niet meer nodig, zie voortgangsrapportage van 19 april 2017
 

3. Vervangen minicontainers en invoering Container Management Systeem
Deelproject 3 is afgerond, zie voortgangsrapportage van 19 april 2017.

4. Aanpassingen milieustraat
Op 24 november 2016 heeft de raad een amendement ingediend om vanaf 1 
januari 2017 door middel van een aanschaf van een weegbrug en een digitaal 
financieringssysteem en door aanpassing van de infrastructuur de milieustraat 
geschikt te maken voor het diftarsysteem, waarna de inwoners de afvalstromen 
grof huishoudelijk afval, puin en hout (niet zijnde tuinafval) tegen betaling bij de 
milieustraat kunnen brengen. Tevens het benodigde budget van € 175.000 
beschikbaar te stellen, voor het te activeren deel van deze investering de 
jaarlijkse kapitaallasten te dekken uit de vrijvallende afvoerkosten grof 
huishoudelijk afval en voor de dekking van de overige kosten gebruik te maken 
van de reserve egalisatiefonds afvalstoffenheffing.

De voorbereidingen voor de aanschaf en plaatsing weegbrug, digitaal 
financieringssysteem en aanpassing van de infrastructuur zijn gestart. De 
verwachting is dat dit in Q4 2017 gereed is.

Inmiddels is per 1 februari 2017 de milieustraat (tijdelijk) ingericht met een deel 
voor de “gratis” afvalstromen en een deel voor de betaalde afvalstromen. Er geldt 
een tarief van € 10,- per 0,5 M3. Dit vindt plaats d.m.v. schatting. 



Bij het vaststellen van de verordening afvalstoffenheffing 2018 zal de 
gemeenteraad ook de tarieven voor de milieustraat met weegbrug vaststellen.  

5. Aanpassingen pasjes ondergrondse containers
Deelproject 5 afgerond, zie voortgangsrapportage van 19 april 2017. 

6. Aanpassingen belastingen
ROVA heeft een koppeling tot stand gebracht met het belastingsysteem van de 
gemeente Woudenberg. Er zijn inmiddels 125 tussentijdse aanslagen opgelegd 
aan bewoners die zijn verhuisd en aan nabestaanden van mensen die zijn 
overleden.

7. Communicatietraject
In samenwerking met ROVA is een communicatieplan opgesteld en vastgesteld 
door de stuurgroep. Inmiddels conform communicatieplan in uitvoering.

Programma Mooi Schoon (ROVA)

 In het zonnetje zetten van vrijwilligers opruimen zwerfvuil (15 maart 2017)
 Compostdag (uitreiken van gratis compostzak bij bezoek aan milieustraat; 

25 maart 2017)
 Landelijke opschoondag (3 actiegroepen actief: 25 maart 2017)
 Start afval scheiden op scholen (6 april 2017)
 Rondje ROVA (7 april 2017)
 Inspiratieavond zwerfvuil (16 mei 2017)
 Dag van de Duurzaamheid (10 oktober 2017): Griftschool; wethouder leest 

voor..

Resultaten eerste helft 2017
De inzamelingsresultaten over het eerste halfjaar van 2017 zijn goed. Er is 55% minder 
restafval en 78% minder grof huishoudelijk afval. De inwoners zijn hun afval beter gaan 
scheiden, er is meer GFT en PMD opgehaald. 
De landelijke doelstelling voor 2020 is 75% gescheiden inzamelen en minder dan 100 kg 
restafval per inwoner. Als de huidige lijn doorgetrokken wordt, dan komen we uit op 79% 
gescheiden inzameling en 93 kg restafval per inwoner. Hiermee wordt de doelstelling 
gehaald. 

Uit de afvalcijfers over de eerste helft van 2017 blijkt dat het gemiddeld aantal 
aanbiedingen van het restafval lager is dan verwacht. Het gemiddeld aantal 
aanbiedingen van restafval minicontainers ligt nu op 2,5 aanbiedingen (doorgerekend 5 
per jaar, geschat was gemiddeld 7 aanbiedingen per jaar). Het gemiddeld aantal 
aanbiedingen voor de ondergrondse restafvalcontainer ligt nu op 9,4 aanbiedingen 
(doorgerekend 18,8 per jaar geschat was gemiddeld 28 aanbiedingen per jaar).  

2. Geld
De aandelen van ROVA zijn gekocht voor €210.431. Dit bedrag is opgenomen op de 
balans.
De activa van afval zijn tegen een boekwaarde van €88.943,44 aan ROVA verkocht. Het 
bedrag dat we ontvangen valt weg tegen de kapitaalslasten van de activa, die daarmee 
van de begroting af gaan. 
De gemeenteraad heeft voor het aanpassen van de Milieustraat €175.000 beschikbaar 
gesteld.

3. Risico’s
De doorlooptijd van het project is kort geweest. Desalniettemin is per 1 januari 2017 
diftar ingevoerd. De “open” eindjes worden nu afgerond. De aanpassing van de 
milieustraat vergt meer tijd, vanwege onderzoeken en de benodigde vergunning en zal 
naar verwachting in december 2017 getest worden en in werking treden op 1 januari 
2018. Tot die tijd zal er op de milieustraat afgerekend worden op basis van het schatten 



van de hoeveelheid.

4. Organisatie
Dit project wordt vanuit de lijnorganisatie georganiseerd. De projectorganisatie bestaat 
uit een combinatie van mensen van ROVA en interne medewerkers van de afdeling 
Realisatie en Beheer en team leefomgeving. 

Terugkoppeling en afstemming vindt regelmatig plaats in de stuurgroep.

5. Tijd
Invoering van diftar is conform planning gerealiseerd. 
De aanpassingen van de milieustraat vergt goede voorbereiding en uitwerking. 
Verwachting is dat dit in december 2017 gereed is. 

6. Informatie
Er is grote aandacht geweest voor de communicatie richting de inwoners. 
Informatiefolders, informatieavonden, brieven rondom de containerwisseling en de gratis 
omruilactie en de opstelplaatsen. Binnengekomen vragen zijn beantwoord en daar waar 
behoefte was aan maatwerk is dit in overleg opgepakt.

7. Kwaliteit
Met de toetreding tot ROVA heeft de gemeente Woudenberg veel kennis over de 
invoering van diftar ter beschikking gekregen. ROVA voert al sinds 1998 diftar in bij het 
grootste deel van de deelnemende gemeenten. ROVA heeft ook capaciteit geleverd om 
de invoering van diftar samen met de medewerkers van de gemeente Woudenberg te 
realiseren.

8. Gevraagd besluit(en)
N.v.t.
9. Bijlagen
N.v.t.
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