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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

-

Woudenberg presteert beter dan het gemiddelde van vergelijkbare
gemeenten, maar blijft in het ROVA gebied nog enigszins achter. Is hier een
analyse van gemaakt hoe dit komt? Zo ja, wat is het resultaat?

-

Wanneer vindt de volgende aanbesteding plaats en bied dat mogelijkheden
om de doelstellingen te verhogen?

De contracten voor HA, GHA en GFT gaan in per 1/1/2021 en eindigen op 31/12/2026.
Er is de mogelijkheid om 2x 2 jaar te verlengen.

-

Woudenberg kent momenteel 78% bronscheiding. Is bekend wat het maximaal
haalbare percentage is, rekening houden met de lokale omstandigheden zoals
hoogbouw met appartementen?

Het verhogen en/of verlagen van ambities en doelstellingen heeft niet zozeer te
maken met de contracten, maar is aan de gemeente zelf. Het nog verder naar
beneden bijstelling van de doelstellingen ten opzichte van hetgeen nu in het GSP is
opgenomen lijkt vooralsnog niet reëel en haalbaar, maar moet tijdens de evaluatie in
2025 nader worden beschouwd.
Het is ons vooralsnog niet bekend wat maximaal haalbaar is. Er zit en maximum aan;
nog niet alles is recyclebaar en bovendien is er altijd restafval. Er zijn Rovagemeenten waar een scheidingspercentage van 90% gehaald wordt.

-

Ik heb begrepen dat de hoeveelheid afgekeurd PMD (18%) bij het restafval
komt. Wat zou er kunnen worden gedaan om de hoeveelheid afgekeurd PMD
te verlagen. Wat doet de gemeente Woudenberg hieraan momenteel of wat is
ze van plan?

Het is niet eenvoudig te achterhalen waarom afvalprestaties tussen gemeenten
verschillen. Een voor de hand liggende verklaring voor Woudenberg – in relatie tot
andere ROVA-gemeenten – is dat de invoering van diftar en omgekeerd inzamelen nog
van relatief recente datum is. Wat verder opvalt is dat Woudenberg relatief gezien
weinig oud papier gescheiden inzamelt (waarbij er gemiddeld ook nog 10 kilo in het
restafval zit, zo blijkt uit sorteeranalyses).

Woudenberg is in het voorjaar van 2020 begonnen met de aanpak #Terugwinnaars
om de kwaliteit van het aangeboden pmd (en andere grondstoffen) te verbeteren.
Deze aanpak omvat 1) grondstoffencommunicatie (online en offline), wijkgerichte
acties en kwaliteitscontroles. In 2020 is de hoeveelheid afkeur afgenomen (wat
overigens ook met andere factoren dan #Terugwinnaars te maken heeft en kan

Vraag

-

Kan er door analyse van de data worden achterhaald in welke wijken de
grootste afwijkingen zitten, zodat er gericht ingezet kan worde op maatregelen
zoals bewustwording?

-

Wordt nog verwacht dat aparte verwerkingsmethoden voor luiers mogelijk
worden?

Antwoord
hebben).
Ja, dat kan. Bij de aanpak #Terugwinnaars is gekeken naar afkeurcijfers per route
(wijk). De kwaliteitscontroles worden uitgevoerd en de wijkgerichte acties opgezet in
wijken met structurele afkeur.

CirkelWaarde doet momenteel onderzoek naar de inzameling en verwerking van luiers.
Er wordt o.a. onderzocht hoeveel grondstoffen teruggewonnen kunnen worden en wat
de effecten van verschillende inzamelmethoden op verwerking zijn.

