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Mooie resultaten nieuwe manier 
afvalinzameling  

 
WOUDENBERG – Vanaf januari 2017 is de gemeente Woudenberg in 
samenwerking met de ROVA  gestart met een nieuwe manier van het inzamelen 
van afval en grondstoffen. Na een half jaar is het tijd om de balans op te maken. 
En wat blijkt, de hoeveelheid restafval is met 55% gedaald. Als we op deze 
manier doorgaan, worden de landelijke doelstellingen voor 2020 al in 2017 
gehaald. De complimenten hiervoor gaan uit naar alle inwoners  die eraan 
hebben bijgedragen dat deze nieuwe manier van inzameling ook echt werkt.  
 
‘Ik ben echt trots op de inwoners van Woudenberg dat ze van begin af aan zo goed 
meewerken aan deze duurzame manier van afvalinzameling. Het was nog best even 
wennen voor iedereen. De positieve inzamelingsresultaten zie ik als  een mooie opmaat 
naar een nog duurzamer Woudenberg.’, aldus wethouder Gijs de Kruif  
 
Inzamelingsresultaten 
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. Deze grondstoffen worden opnieuw gebruikt. 
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).   
 
Betaling 
Sinds de invoering van Diftar wordt er, naast een vast bedrag, betaald per keer dat de 
minicontainer aan de weg gezet wordt of per aanbieding aan de ondergrondse container. De 
afrekening van de aanbiedingen vindt begin 2018 plaats.  



 

 

Er is een kleine groep veel-gebruikers. Vanwege de Wet Persoonsbescherming kunnen deze 
mensen niet gericht aangeschreven worden. Aan deze veel-gebruikers wordt geadviseerd het 
afval goed te scheiden en alleen volle restafvalcontainers en zakken aan te bieden. 
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