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schriftelijke vragen inzake bron- en nascheiding

Geachte heer Bessembinders ,
Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van uw fractie in verband met bron- ennascheiding van het huisvuil , hierbij onze antwoorden .
1. Heeft het College kennisgenomen van het feit dat Nieuwegein overstapt vanbronscheiding op nascheiding van huisvuil (https://www.pen.nl/artikel/nieuwegeinstopt-met - het -apart- inzamelen - van - pmd) ?
Reactie ; Ja , daar heeft het college kennis van genomen .
2. Bent u bekend met de voordelen van nascheiding ten opzichte van bronscheiding bijpmd -afval ?
Reactie ; la . Het voordeel van nascheiding is hoofdzakelijk de serviceverhoging voor deinwoner , omdat deze inwoner het pmd niet meer hoeft te scheiden van het restafval.
3. Denkt u dat nascheiding ook in Woudenberg kan leiden tot minder plasticafval datnodeloos wordt verbrand cq . dat door nascheiding meer plastic zal kunnen wordenteruggewonnen .
Reactie ; In Woudenberg wordt 28 kilo pmd per inwoner ingezameld ( cijfers 2019 ).Landelijk wordt er vanuit gegaan dat per inwoner maximaal 35 kilo pmd wordt verbruikt(uit sorteeranalyses Woudenberg blijkt dat er nog maar 3 kilo pmd in het restafval zit endat betekent dus dat het maximum op 32 kilo pmd per inwoner zit voor Woudenberg ).Dit betekent dat in Woudenberg 80 % van het pmd brongescheiden wordt ingezameld endus niet als restafval wordt verbrand. Nascheiding haalt dit rendement niet.
4. Betekent nascheiding ook dat Woudenbergers minder klikobakken voor de deurhebben staan ?
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Reactie ; Ja , de pmd kliko zal verdwijnen .
5. Is ROVA ook in staat om nascheiding aan te bieden ?
Reactie ; Het is niet ROVA die de afvalverwerking verzorgt voor de gemeenteWoudenberg, maar de AVU . In de nieuwe verwerkingscontracten is de mogelijkheid voornascheiding opgenomen voor gemeenten die tijdens de aanbesteding kenbaar hebbengemaakt mogelijk hierop over te willen gaan . Woudenberg heeft dit niet aangegevenOp verzoek zou hierover wel in overleg kunnen worden getreden met AVR - Attero .
6. Indien ja : op welke termijn ?
Reactie ; Op ieder gewenst moment kan in overleg worden getreden . Daadwerkelijkinvoeren van nascheiden is afhankelijk van de ruimte die de verwerkers bieden .
7. Indien nee : waarom niet ?
Nvt .

Wij vertrouwen er op hiermee uw vragen te hebben beantwoord .

Hoogachtend ,Burgemeester en wethouders van Woudenberg

S.M.T. van der Marck - VerschoorSecretaris T. Cnossen


