
Vragen CDA-fractie over agendapunt 8 Afvalstoffenverordening en Uitvoeringsbesluit 2023
Raadscommissievergadering van: 8 november 2022

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 agendapunt een afzonderlijk formulier, zodat wij de vragen & antwoorden later bij het desbetreffende agendapunt kunnen opslaan

Vraag Antwoord

In het uitvoeringsbesluit staat nu nog bij oud-papier onder artikel 2a dat bij oud 
papier en karton de door het college aangewezen verenigingen, scholen en andere 
non-profitorganisaties dit mogen inzamelen. Hier halen zij zoals bekend opbrengsten
uit. Deze inzameling wordt echter overgedaan aan ROVA. Is er met de huidige 
aangewezen verenigingen, scholen en kerken gesproken over een manier waarop zij 
toch zicht houden op hun huidige inkomsten? 

Ja, we zijn hierover met elkaar in goed gesprek. 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.

De wijziging heeft gevolgen voor de verenigingen en kerken die tot nu toe altijd 
vrijwilligers leverden voor de inzameling en die nu inkomsten hebben uit de 
papierinzameling. Daarom zijn we met de betrokken partijen in gesprek om in 
gezamenlijk overleg op zoek gaan naar een passende oplossing voor iedereen.   

Per 1-1-2023 gaat de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor 
Verpakkingsafval ook gelden voor bedrijven. Op welke wijze kan de gemeente 
bedrijven stimuleren om verpakkingsafval gescheiden in te leveren? 

De gemeente houdt zich primair bezig met consumentenafval. Bedrijfsafval is geen 
gemeentelijke taak. Wat beperken ons als gemeente daarom tot het aangaan van 
gesprekken met ondernemers om bewustzijn te creëren. Van UPV moeten de 
ondernemers zelf op de hoogte zijn. 

Hoe maakt de gemeente deze UPV-wijziging kenbaar aan bedrijven? Dat is geen taak van de gemeente.  Bedrijven worden hierover geïnformeerd door het 
Afvalfonds. 

Kan de gemeente de regels voor het gescheiden aanbieden van afvalstromen in 
eenvoudige taal en afbeeldingen kenbaar maken aan inwoners en bedrijven, zodat 
iedereen in staat is om afval juist te scheiden? 

Ja, dat gebeurt al en daar gaan we komende jaren ook mee verder (verdiepingsslag). 

Als gemeente streven we er naar om, ook op het gebied van afval, een circulaire 
gemeente te zijn. Een gemeente dus waarin afval zoveel mogelijk beperkt wordt en 
het afval dat toch ontstaat zoveel mogelijk wordt hergebruikt als grondstof voor 
nieuwe producten. 

We trekken samen met inwoners en bedrijven op om van Woudenberg een duurzame 
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en zoveel mogelijk afvalvrije gemeente te maken. We besteden daarbij ook aandacht 
aan het belang van de zuiverheid van onze ingezamelde grondstoffen: dat het pmd, 
het gft, ons papier en textiel zo min mogelijk is vervuild door stoorstoffen die niet in 
die specifieke bak thuishoren. 

Met AVU en met ROVA - verenigd in het samenwerkingsverband CirkelWaarde  - zijn 
de krachten gebundeld om ook gescheiden afval aanbieden (hoe, wat en waarom) 
onder de aandacht te brengen binnen Woudenberg.  

AVU werkt onder andere met het programma Afval van Utrecht en daarmee wordt 
ingezet op de uitvoering en communicatie van concrete oplossingen die circulaire 
ambities waarmaken. Met Afval van Utrecht onderzoeken we de mogelijkheid van 
inzet van campagnes binnen Woudenberg, waarbij gebruik eenvoudige taal en 
afbeeldingen het uitgangspunt is. We laten ons ook inspireren door de aanpak van 
andere gemeenten en zoeken daarbij de samenwerking. 

Via ROVA ontvangen wij jaarlijks een content kalender en door het jaar heen 
ontvangen we (daaraan gerelateerd) diverse actuele content voor communicatie over 
onder andere het gescheiden aanbieden van afval. Deze content wordt door de 
afdeling communicatie zo nodig op maat gemaakt voor Woudenberg en vervolgens 
verspreid via diverse communicatiekanalen binnen Woudenberg. Voorbeeld van een 
bewustzijnscampagne van ROVA die ook via de Woudenbergse social media kanalen 
wordt gecommuniceerd, is de campagne recyclen met Klaas. Gedurende de 
campagne helpt Klaas van Kruistum inwoners inzicht te krijgen hoe ze hun afval 
moeten scheiden en wat er met hun afval gebeurt. De video's zijn terug te vinden op 
de campagnepagina www.terugwinnaars.nl/recyclenmetklaas. 

In de verordening is artikel 19 over autowrakken geschrapt. Waarom? Omdat dit in artikel 5.5. van de APV geregeld is. Dit artikel bevat een bepaling om 
handhavend op te kunnen treden.
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