
Vragen GBW-fractie over agendapunt 8. Afvalstoffenverordening en uitvoeringsbesluit
Raads(commissie)vergadering van:  08-11-22

Sylvia den Herder

Om een vlotte verwerking van alle vragen van alle fracties mogelijk te maken, hebben wij bij het invullen van dit format de volgende verzoeken:

 Wilt u a.u.b. gebruik maken van dít format en dit format NIET aanpassen door bijv. kolommen toe te voegen
 Levert u de vragen a.u.b. zo beknopt mogelijk aan | in lettertype Verdana 9 | a.u.b. één vraag per rij
 Gebruikt u a.u.b. voor ieder onderwerp  een afzonderlijk formulier, zodat wij de vragen & antwoorden later bij het desbetreffende agendapunt kunnen opslaan

Vraag Antwoord

Afvalstoffenverordening 2017 met wijzigingen.
Artikel 19. Waarom is “het ontdoen van autowrakken……” uit de verordening 
verwijderd?

Omdat dit in artikel 5.5. van de APV geregeld is. Dit artikel bevat een bepaling om 
handhavend op te kunnen treden.

Afvalstoffenverordening en uitvoeringsbesluit 2023
Artikel 2 a en artikel 5. 
Dit artikel geeft aan dat het college verenigingen en scholen kan aanwijzen om oud 
papier en -karton in te zamelen. Recent heeft GBW vernomen dat vanwege 
veiligheidsrisico’s,  dit niet meer mogelijk is. U heeft uitstel gekregen tot 1 januari 
2024. 

1. Worden de papiercontainers, voor januari 2024 van een chip voorzien, net 
zoals de andere containers?

2. Hoe wordt in de tussentijd de veiligheid van de vrijwilligers  gegarandeerd?
3. Is de gemeente verantwoordelijk voor de veiligheid van de vrijwilligers of 

ROVA?
4. Wat wordt met het geld gedaan wat wordt verdient met het inzamelen van 

het oude papier en -karton

1. Op dit moment is dit nog niet bekend. Over de verdere praktische uitvoering 
gaan we in gesprek met ROVA

2. Wolfwinkel is een contractpartner van ROVA. ROVA en Wolfswinkel zijn met 
elkaar in gesprek over de veiligheidsafspraken. De veiligheidsafspraken 
worden aangescherpt en vastgelegd in een contract tussen ROVA en 
Wolfswinkel.  

3. Er is op deze vraag geen algemeen passend antwoord te geven. Iedere 
schademelding staat namelijk op zich. De gemeente heeft een VNG 
Vrijwilligersverzekering afgesloten. Daarmee wordt aan vrijwilligers een 
juridisch vangnet geboden. Meer informatie over de vrijwilligers vereniging is 
te vinden op de website van de CDKS. 

4. Het geld dat de kerken en verenigingen ontvangen uit de papierinzameling is 
ter vrije besteding van betrokken partijen. Maandelijks coördineert de 
Protestante Gemeente De Voorhof het ophalen van het oud papier in de 
Gemeente Woudenberg.

Artikel 3. F,g 
1. Hoeveel inzamelpunten voor glas en textiel zijn er en waar zijn deze 

inzamelpunten geplaatst?

De locaties van de containers (dus ook voor glas en textiel) zijn op de ROVA site te 
vinden.

Inzamelpunten textiel: 
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Bij de Albert Heyn Dorpsstraat
Bij de Jumbo Het Schilt
Bij de Hoogvliet Parallelweg
Op de milieustraat De Bosrand

Bij de kringloopwinkels wordt ook kleding ingezameld.

Inzamelpunten Glas

Nico Bergsteijnweg hk Ekris
Kon. Julianaplein thv P plaats
Piet Heynlaan 20
Frans Halslaan thv P plaats school
Dorpstraat thv P plaats AH
Eendenkroos hk Waterlelie
Parallelweg thv Hoogvliet Supermarkt
De Bosrand (MBS gemeente)

Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening Woudenberg. 2023
Artikel 4. 
Bij welke ‘Gestapelde gebouwen” heeft de gemeenten geen inzamelmiddelen 
verstrekt en waarom  niet? 

We hebben geen lijst gestapelde gebouwen waar de gemeenten geen gft 
inzamelmiddelen heeft gerealiseerd. ROVA weet alleen waar dat wel gefaciliteerd 
wordt. 

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. 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. 

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.

Wij gaan in q1 2023 starten met een inventarisatie of het ook mogelijk is om ook bij 
gestapelde gebouwen gft in te zamelen en op welke wijze en tegen welke kosten.

Inventarisatie  heeft niet eerder plaatsgevonden omdat bekend  is dat passende GF(T)
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systemen ten behoeve van hoogbouw relatief kostbaar zijn daar geen geld voor was. 
Het is sowieso een duurdere voorziening dan laagbouw.

Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening Woudenberg. 2023
Artikel 5.2.f. 
“afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke 
na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door 
de aanbieder uit de container te worden verwijderd”
Met welke frequentie wordt dit gecontroleerd door de BOA of de ROVA? 

Het wordt niet door de ROVA gecontroleerd. Wel kan het zijn dat de chauffeur iets 
signaleert (bijvoorbeeld dat een container te zwaar en er iets anders in zit dan wat er 
behoort in te zitten). In theorie kan ROVA de container laten staan, dan hangt de 
chauffeur er een label aan. 

Voor een aantal jaren terug heeft de gemeente het project Terugwinnaars gedaan. 
Daar is geen opvolging aan gegeven middels ‘voorlopers’ aangezien de gemeente hier
geen budget voor had.

5.2.n.
Sommige afvalstromen kunnen alleen tegen betaling bij het milieu-brengstation 
ingeleverd worden;
Welke afvalstromen  worden bedoeld met “sommige”?

Om welke afvalstromen dit gaat en welke tarieven gehanteerd worden, zijn terug te 
vinden op de website van ROVA: https://www.rova.nl/pagina/1066/Tarievenlijst-
ROVAlocaties

Afvalstoffenverordening Woudenberg 2023
Artikel 4 Regulering van andere inzamelaars

Sommige Woudenbergers vullen hun geringe inkomsten aan met het inzamelen 
van oud ijzer en frituurvet. Hebben deze mensen toestemming nodig van B&W? 

Oud ijzer en frituurvet zijn huishoudelijke afvalstoffen. Inzameling daarvan is 
voorbehouden aan aangewezen inzameldiensten. Particulieren zijn niet aangewezen 
als inzameldienst, dus inzamelen door particulieren alsof zij een aangewezen 
inzameldienst zijn, is niet toegestaan.  

Artikel 21 Toezichthouders
De handhaving op de verordening wordt gedaan door de BOA’s. Recentelijk hebben
we begrepen dat de BOA’s te maken hebben met een hoge werkdruk. Daarom 
heeft GBW de volgende vragen:
Hoeveel uur per jaar besteedt de BOA aan deze taak?
Met welke frequentie voert de BOA deze taak uit?
Hoe hoog staat handhaving van de afvalstoffenverordening op de prioriteitenlijst 
van de BOA?

Aantal uren besteed door de BOA aan deze taak en de frequentie waarin die wordt 
uitgevoerd wordt niet apart geregistreerd, maar valt onder de reguliere taken van de 
BOA. 


