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MEMO 

 

Op al onze opdrachten zijn van toepassing de Algemene Inkoopvoorwaarden NV ROVA Holding. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden vindt u op  www.rova.nl/inkoopvoorwaarden 

Aan: Het college van de gemeente Woudenberg 

 

Onderwerp:  Grondstoffenbeleidsplan en Plan van Aanpak 

#Terugwinnaars  

 

Datum: 21 februari 2020 

 

Van:  Tineke Nagel, beleidsmedewerker milieu gemeente Woudenberg en  

 Corina Hendriks, beleidsadviseur ROVA 

 

Aanleiding 
  

De afgelopen jaren heeft de gemeente Woudenberg grote en bewuste stappen gezet op het gebied van afval en 

grondstoffen, bijvoorbeeld de invoering van het diftar-systeem in 2017. Door de Gemeenteraad is de wens 

uitgesproken om een nieuw Grondstoffenbeleidsplan op te stellen waarin de koers voor het vervolg voor 2020 en 

verder wordt uitgestippeld. Dit beleidsplan is gepland voor het najaar van 2020. Tegelijkertijd spelen er nu 

vraagstukken op het gebied van afval die om een direct en accuraat antwoord vragen. Het gaat hierbij vooral om 

de kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen, met name het PMD. In 2019 is de gemeente Woudenberg 

geconfronteerd met relatief hoge afkeur van het ingezamelde PMD. Deze memo zet op hoofdlijnen uiteen welke 

koers de gemeente Woudenberg zowel op de korte als lange termijn wil varen richting een samenhangend en 

circulair afval- en grondstoffenbeleid.  

 

Waar staan we nu?  
De gemeente Woudenberg zet de laatste jaren volop in op het circulair maken van haar afvalstromen. Het 

voorkomen van afval, het goed scheiden van afval en restafvalreductie vormen hierbij belangrijke doelstellingen. 

Hiertoe heeft de gemeente een aantal bewuste keuzes gemaakt, zoals de invoering van het diftar-systeem in 2017, 

het laagfrequent inzamelen van restafval naar eens in de vier weken,  de invoering van de PMD-minicontainer en 

de plaatsing van ondergrondse PMD-containers bij hoogbouw locaties.  

 

Met deze keuzes heeft de gemeente Woudenberg goede resultaten geboekt. Zo is al in 2017 de zogeheten VANG-

doelstelling van maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar behaald, met een scheidingspercentage van 

minimaal 75%. In 2019 is per inwoner nog 70 kilo restafval ingezameld en wordt 79% van het afval gescheiden (zie 

Figuur 1 en 2). Daarmee doet Woudenberg het goed ten opzichte van het landelijk gemiddelde van vergelijkbare 

gemeenten (stedelijkheidsklasse 4). Ten opzichte van een vergelijkbare gemeente binnen het ROVA-gebied – 

Hattem – blijven de resultaten van Woudenberg wat achter.  
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Figuur 1: Ontwikkeling hoeveelheid restafval per inwoner per jaar in historisch perspectief 

 

 

 

Figuur 2: Ontwikkeling scheidingspercentage in historisch perspectief 

 

 

 

Ondanks deze goede resultaten zijn er ook zorgen en aandachtspunten. Ten eerste lijkt de daling van de 

hoeveelheid restafval per inwoner niet verder door te zetten en is deze in 2019 zelfs licht toegenomen ten 

opzichte van 2018. Ten tweede staat vooral ook de kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen onder druk. Het 

gaat hierbij om meerdere grondstoffenstromen, zoals gft en oud papier, maar vooral ook PMD. Steeds vaker zijn 

deze grondstoffenstromen vervuild door stoorstoffen die de kwaliteit en kwantiteit van verwerking en recycling 

(ernstig) aantasten. Dit is een landelijke ontwikkeling, waarop (mede) in het kader van het Uitvoeringsprogramma 

VANG-HHA ook actie wordt ondernomen (zie bijvoorbeeld het Aanvalsplan kwaliteit gft en textiel 2019).   

 

Voor Woudenberg is vooral de kwaliteit van het PMD een aandachtspunt. Er is sprake van toenemende afkeur van 

het PMD veroorzaakt door vervuiling door bijvoorbeeld etensresten, grote stukken plastic en harde kunststoffen 

(zie Tabel 1). De afkeur zorgt voor extra kosten omdat de afgekeurde ladingen moeten worden verbrand als 

restafval en voor gemiste inkomsten doordat Woudenberg voor het afgekeurde PMD geen vergoeding ontvangt 

van Stichting Afvalfonds. 
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Tabel 1: Afkeur PMD gemeente Woudenberg (in t/%) 

 

 Ingezameld PMD Afgekeurd PMD Verwerkt PMD Percentage afkeur 

2018 476 83 393 17,4% 

2019 572 133 439 23,4% 

 

De wereld verandert 
Voor het bepalen van de vervolgstappen voor de gemeente Woudenberg is het belangrijk om te kijken naar 

externe ontwikkelingen op het gebied van afval en grondstoffen; ontwikkelingen die immers de richting en 

reikwijdte van het gemeentelijk beleid mede bepalen. Er speelt momenteel veel op dit gebied. We benoemen 

enkele belangrijke ontwikkelingen:    

 

De grondstoffenmarkt verandert  

De laatste jaren verandert de markt voor grondstoffen sterk. Aan de ene kant zien we dat de vraag naar 

verschillende grondstoffen afneemt, en daarmee de geboden prijs en opbrengsten dalen. Dit is momenteel 

bijvoorbeeld zeer zicht- en voelbaar op de ‘oudpapier-markt’ waarbij - onder meer door importrestricties die China 

oplegt aan geïmporteerd papier uit Europa - de oud papierprijs keldert. Een vergelijkbare tendens zien we echter 

ook voor andere grondstoffen.  

 

Aan de andere kant zien dat de kosten voor verwerking verder toenemen, zowel van grondstoffen als van het 

restafval. De verwerkingskosten van restafval stijgen onder meer door de verhoging van de afvalstoffenbelasting 

die de landelijke overheid heeft ingevoerd. Naar verwachting zal deze belasting de komende jaren verder stijgen 

waardoor de verbranding van restafval steeds duurder wordt. In combinatie met afnemende opbrengsten leidt dit 

er naar alle waarschijnlijkheid toe dat de afvalstoffenheffing voor gemeenten gaat toenemen.  

 

Kwaliteitseisen 

Ook de kosten en tarieven voor de verwerking van grondstoffen stijgen. Verwerkers vragen hogere 

verwerkingstarieven onder meer vanwege de hierboven beschreven toenemende vervuiling die de kosten voor 

goede verwerking opdrijft. Verwerkers stellen in dit verband ook steeds hogere kwaliteitseisen aan het te 

accepteren materiaal. Dit zien we opnieuw bij het oud papier maar ook bij bijvoorbeeld gft waar verwerkers 

strenger letten op vervuiling vanwege de invloed ervan op de verwerkingskosten en de kwaliteit van het compost.  

 

Circulariteit 

Er zijn ook positieve ontwikkelingen op het gebied van afval en grondstoffen. Aan de ene kant is er landelijk, 

regionaal en lokaal steeds meer aandacht en draagvlak voor circulariteit, ook onder inwoners. Dat er iets moet 

gebeuren in het kader van circulariteit van grondstoffen wordt breed gedeeld. Aan de andere kant verbreden de 

mogelijkheden voor hergebruik en recycling zich door snelle technologische ontwikkelingen. Het is belangrijk hier 

alert op te zijn, bijvoorbeeld als het gaat om de verwerking van luiers.  

Hoe nu verder? 
Als de gemeente Woudenberg serieus werk wil maken van een ontwikkeling richting een circulaire economie, dan 

zijn ambitieuze keuzes en vervolgstappen nodig. In het najaar van 2020 wordt een meerjarenbeleid opgesteld in 

de vorm van een nieuw Grondstoffenbeleidsplan. Zoals gesteld is echter op korte termijn ook actie nodig als het 
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gaat om de kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen, vooral het PMD. Hieronder wordt – en vooruitlopend op de 

gekozen koers van het nieuwe beleidsplan - de samenhang van korte en lange termijn stappen uiteengezet.   

 

Ons streven: “Op weg naar volledig circulair” 

Na het behalen van de VANG-doelstelling van 100 kilo restafval per inwoner per jaar in 2017, streeft Woudenberg 

om de nieuwe doelstelling van 30 kilo restafval te realiseren in 2030. Dit is onze stip op de horizon waarvoor we 

hard willen werken om dit te realiseren. Figuur 3 visualiseert hoe we hiermee verder willen op de in 2016 

ingeslagen weg.  

 

Om dit doel te realiseren stellen we een meersporenbeleid voor:  

• Milieurendement:  

o Kwaliteit: voordat de gemeente Woudenberg alle pijlen zet op het verder verlagen van de 

hoeveelheid restafval per inwoner, willen we eerst – en op korte termijn – de kwaliteit van de 

ingezamelde grondstoffen, en vooral het PMD, verbeteren. Immers, van een volwaardige 

reductie van het restafval is alleen sprake indien dit restafval niet wegvloeit als vervuiling via 

bijvoorbeeld het PMD of gft. We stellen voor om hier in Q2 2020 mee te beginnen door de 

uitvoering van de samen met ROVA-ontwikkelde aanpak #Terugwinnaars. Na deze aanpak willen 

we de kwaliteit verder borgen door onder meer in te zetten op systematische 

kwaliteitscontroles, en toezicht en handhaving.  

o Kwantiteit: vervolgens willen we door op de al ingeslagen weg van verdere restafvalreductie en 

betere afvalscheiding. Dit willen we bijvoorbeeld bereiken door het verlagen van de 

inzamelfrequentie van het restafval. In nieuwe wijken (zoals Hoevelaar) willen we meteen 

omgekeerd inzamelen.  

• Service: naast het verhogen van het milieurendement stellen we voor goed te kijken naar hoe we de 

dienstverlening naar inwoners verder kunnen verbeteren. Hierbij nemen we de uitkomsten van het 

Bewonersonderzoek van 2018 mee. Denk bijvoorbeeld aan een kostenonderzoek voor de verbreding van 

de openingstijden van de Milieustraat.  

• Kosten: tot slot zetten we in op verdere beheersing van de afvalbeheerskosten. Dit is extra relevant in het 

licht van de hierboven geconstateerde afnemende opbrengsten van grondstoffen en toenemende kosten.  

 

 

 

 

Uitgelicht: aandachtspunten voor 2020 en verder 
 

• Aanpak Terugwinnaars 

• Aanhaken bij landelijke campagnes o.a. Landelijke Opschoondag, landelijke compostdag, World 

Clean Up day, Dag van Duurzaamheid, Vuurwerkcampagne 

• Afvaleducatie op scholen via Mooi Schoon en Groentoer  

• Beleid handhaving (AVG) 

• Nulaanbieders 

• Opzet en uitvoering afvalinzameling nieuwe wijk Hoevelaar (start bouw 2020) 

• Kostenonderzoek verbreden openingstijden Milieustraat 

• Netheid en reinheid ondergrondse containers en directe omgeving 
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Figuur 3: Routekaart “Op weg naar volledig circulair” 
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Actie 2020: kwaliteit grondstoffen en aanpak #Terugwinnaars 

Om de kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen te verbeteren, gaan we in het voorjaar van 2020 de aanpak 

#Terugwinnaars uitvoeren, samen met ROVA. De aanpak #Terugwinnaars is een integrale aanpak om de kwaliteit 

grondstoffen te verbeteren, met een samenspel van verschillende interventies, die doelgroepgericht en dichtbij – 

in wijken en buurten – wordt uitgevoerd. De aanpak kijkt naar wat mensen bezighoudt, wat ze waardevol vinden 

en tracht daarop aan te sluiten. In de bijlage is het plan van aanpak bijgevoegd. Hieronder wordt de aanpak op 

hoofdlijnen geschetst 

 

#Terugwinnaars: drie kernelementen 

De aanpak #Terugwinnaars bestaat uit drie kernelementen:: 

 

1. Communicatiecampagne: een algemene communicatie gericht op alle inwoners van Woudenberg over 

het ‘waarom’ van beter afval scheiden. Dit met middelen als flyers, posters, abri’s, advertenties en 

artikelen in lokale/regionale bladen.  

2. Controles: in twee nader te bepalen wijken zal een zogeheten team van Voorlopers de inhoud van mini-

containers (PMD) vijf maanden lang gaan controleren op vervuiling.  

3. Co-creatie: samen met inwoners van de twee nader te bepalen wijken wordt gekeken wat in die wijken 

zou kunnen werken om inwoners te bewegen hun afval beter te scheiden. Daarnaast worden ook 

maatwerkacties ingezet.  

 

#Terugwinnaars: de wijkgerichte aanpak 

Als we inwoners willen bewegen om hun afval beter te scheiden, maken we vaak gebruik van algemene 

communicatie en communicatiemiddelen: een flyer over het goed scheiden van gft of een video over wat er met 

het ingezamelde PMD gebeurt. Dit is goed en waardevol. De aanpak #Terugwinnaars is echter meer dan dit en 

richt zich vooral op wijken en buurten, op de belevingswereld van mensen zelf, persoonlijk en dichtbij.  

 

De kern van de wijkgerichte aanpak vormen de controles van de minicontainers door het Voorloopteam dat vijf 

inzamelrondes lang de inhoud controleert. Bij geconstateerde vervuiling wordt de container niet meegenomen en 

kan de inwoner de container zonder vervuiling opnieuw aanbieden op een alternatief naledigmoment. Tussen de 

controles door voeren de gemeente en ROVA, samen met inwoners, verschillende acties uit om inwoners te 

bewegen tot beter afval scheiden. Tijdens het opvolgende controle-moment kan worden bekeken of de actie ook 

effect heeft gehad! 

 

Controles, toezicht en handhaving 

De aanpak #Terugwinnaars wordt uitgevoerd rekening houdend met regelgeving rondom privacy en toezicht en 

handhaving.  

• Tijdens de controles door het Voorloopteam worden geen persoonsgegevens geregistreerd. Registratie 

van vervuiling vindt plaats op ‘straatniveau’ en op het niveau van de X,Y-coördinaat van de container.  

• De controles door het Voorloopteam vormen nooit de basis waarop kan worden gehandhaafd.  

• Gemeentelijke handhavers/boa’s nemen toezicht en handhaving voor hun rekening. Hiertoe wordt het  

handhavingsbeleid op het gebied van afval uitgewerkt in het grondstoffenbeleidsplan.  
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Planning, kosten en rolverdeling 

• Planning: De uitvoering van de aanpak #Terugwinnaars neemt ongeveer 8 maanden in beslag (mei tot 

december 2020). Met hierbij:  

o Gemeentebrede communicatie Terugwinnaars: mei 2020 tot eind juni 2020. 

o Wijkgerichte aanpak en controles: september tot en met november 2020. 

• Kosten: De kosten voor de gemeente bedragen tussen de €10.000 en €15.000 voor de uitvoering van de 

gemeentebrede communicatie. Hiernaast zijn ook de kosten voor toezicht en handhaving voor rekening 

gemeente.  

• Rolverdeling: gemeente en ROVA trekken samen op in de uitvoering van de aanpak, waarbij het 

zwaartepunt in kosten en uren vooral ligt bij de uitvoering van de communicatiecampagne.  

 

 

 


