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Ingekomen stuk 02
Motie gemeenteraad Stadskanaal 
Fibronilcrisis

Sierd Smit
PvdA

Wat is op dit moment voor Woudenbergse 
bedrijven de stand van zaken en het perspectief 
i.v.m. de fipronilscrisis?

In welke mate heeft, in verband met het 
voorgaande, deze motie toegevoegde waarde?

De wethouder is voornemens bij het 
agendapunt “Informatie van het 
college” de raad mondeling te 
informeren.

Ingekomen stuk 02
Motie gemeenteraad Stadskanaal 
Fibronilcrisis

Marco v/d 
Hoef / GBW

Na het uitbreken van de fipronilcrisis heeft het 
College aan de getroffen Woudenbergse 
bedrijven haar medeleven betuigd en 
hulpaanbod gedaan. Kan het College aangeven 
hoe op dit moment de status is:

Kunnen de bedrijven weer hun eieren kwijt in de 
markt?

Kan de gemeente nog iets voor deze bedrijven 
betekenen op dit moment?

De wethouder is voornemens bij het 
agendapunt “Informatie van het 
college” de raad mondeling te 
informeren.

Ingekomen stuk 04
Verantwoording Fractiebudget 2016

Jan Mulder
SGP

Het beginsaldo van 2016 van de SGP-fractie is 
het overzicht onjuist vermeld. Dit moet 
€ 193,09 negatief zijn, waarmee het eindsaldo 
2016 op € 45,13 negatief komt.

De opmerking is correct. Het overzicht zal 
worden aangepast.

Ingekomen stuk 05
Rapportage ROVA Afvalcijfers eerste 
helft 2017

Sierd Smit
PvdA

Het is verheugend dat de Woudenbergers het 
afval zodanig gescheiden aanbieden dat 
doelstellingen eerder worden gehaald.

 
1. In welke mate is er zicht op de omvang van 

het aanbieden van afval buiten de daarvoor 
bestemde mini-containers/’kliko’s’?

2. Welke cijfers zijn er met betrekking tot het 
afval wat via de milieustraat wordt 

1. Er wordt af en toe afval naast de onder-
grondse containers aangeboden, dit heeft in 
1 geval geleid tot een constateringsbrief. 
Het aantal illegale dumpingen in het buiten-
gebied is vergelijkbaar met voorgaande 
jaren.

2. Zie de tabel onderaan pagina 3 *)
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aangeboden?

3. In hoeverre constateert de ROVA dat afval 
wat in containers voor GFT en PMT wordt 
aangeboden ook daadwerkelijk hoort in deze 
containers of dat er in een bepaalde mate 
vermenging plaatsvindt? Oftewel: er wordt 
afval in de verkeerde minicontainer/’kliko' 
gedeponeerd? Is het wenselijk dat er in 
dezen extra communicatie met de inwoners 
van Woudenberg plaatsvindt?

4. In hoeverre kunnen bewoners van 
appartementen het afval gescheiden 
aanbieden, welke ervaringen zijn hiermee in 
en buiten Woudenberg opgedaan? 

5. Wat zijn de voornemens om textiel en glas 
meer optimaal in te zamelen? Wat is hierbij 
het tijdpad? 

3. ROVA checkt d.m.v. steekproeven of het 
afval in de juiste container gedeponeerd 
wordt.  Er zijn nog geen opmerkelijke dingen 
geconstateerd. De vervuiling van GFT is niet 
aan de orde, maar landelijk is er wel de 
nodige aandacht voor de PMD vervuiling. 
ROVA is daar ook mee bezig en treft de 
noodzakelijke maatregelen. Zo zijn er door 
ROVA al diverse persberichten geschreven 
over de PMD inzameling, die wij hebben 
overgenomen. Deze 
communicatiecampagne wordt binnenkort 
uitgebreid.

4. Bij alle appartementencomplexen staan 
gezamenlijke GFT containers. Individuele 
appartementen mogen een eigen GFT 
container indien ze die in een eigen schuur 
kwijt kunnen. Er zijn 5 ondergrondse PMD 
containers bij appartementencomplexen. 
Een aantal appartementen hebben een 
gezamenlijke PMD minicontainer. Er zijn nog 
enkele appartementen die het PMD in 
zakken mogen aanbieden.

5. Woudenberg heeft al jaren zeer goede 
scores op het gebied van de glasinzameling. 
ROVA wil de glasinzameling en de 
verspreiding van de glascontainers gaan 
bekijken, het bijbehorende tijdspad is op dit 
moment nog niet duidelijk. Voor textiel 
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6. Wat is ‘het normale niveau van klachten en 
meldingen’?

proberen we momenteel een beter beeld te 
krijgen van de textielstromen. Er zijn 
afspraken gemaakt met de Kringloopwinkel 
Woudenberg en Dorcas. Sinds 1 januari 2017 
wegen zij de hoeveelheden textiel, dit deden 
ze voorheen niet. Dit betekent dat wij begin 
volgend jaar een beter beeld hebben wat er 
ingezameld wordt en welk percentage er in 
het restafval verdwijnt. Mocht daaruit blijken 
dat we niet aan de landelijke doelstelling 
voldoen, dan gaan we de mogelijkheden tot 
verbetering onderzoeken met ROVA.

6. Momenteel (in de periode juli tot en met 
oktober) zitten we op ongeveer 3 klachten 
en meldingen over afval per week.

*)
Afvalstroom jan.-juni 2017 (hoeveelheden in ton) jan.-juni 2016 (hoeveelheden in ton)
Grof huishoudelijk afval 127 316
Gemengd bouw- en sloopafval 179 310
Totaal 306 626

pagina: 3


