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Onderwerp: Definitieve keuze afvalsysteem

De raad besluit:
te kiezen voor afvalsysteem B.

Inleiding:
In 2 0 2 0 moet 7 5 ^ 0 van het huishoudelijk afval gescheiden worden aangeboden (doelstelling
Landelijk Afvalbeheerplan 2 0 0 9 - 2 0 2 1 ) . Op dit moment wordt 56 7o van het huishoudelijk afval in de
gemeente Woerden gescheiden aangeboden (Benchmark rapportage november 2 0 1 4 ) . Een nieuw
afvalsysteem moet bijdragen aan een verbetering van het scheidingspercentage.
De raad heeft op 3 0 maart jl. besloten in te stemmen met één van de onderstaande drie duurzame
inzamelsystemen die bijdragen aan een verbetering van het scheidingspercentage:
A: minder vaak inzamelen restafval
B: belonen voor minder vaak aanbieden restafval
C: lagere afvalstoffenheffing en betalen per aanbieding.
Tevens heeft de raad op 3 0 maart besloten het resultaat van een te houden inwonerspeiling als
zwaarwegend advies te laten meewegen in zijn besluit.
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De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving:
Op grond van artikel 1 0 . 2 1 Wet milieubeheer geldt voor het gemeentebestuur een inzamelplicht van
huishoudelijke afvalstoffen. De gemeenteraad is op grond van de artikelen 1 0 . 2 3 , 1 0 . 2 5 en 1 0 . 2 6
Wet milieubeheer bevoegd door middel van een Aŕvalstoffenverordening regels te stellen op welke
wijze aan deze inzamelplicht invulling wordt gegeven. Op grond van artikel 1 5 . 3 3 Wet Milieubeheer
(jo. artikelen 2 1 6 t/m 2 1 9 en 2 3 0 t/m 2 5 7 Gemeentewet) is de gemeenteraad bevoegd een
afvalstoffenheffing in te stellen.
Beoogd effect:
Het zorgdragen voor een goed milieu door duurzaam afvalbeheer en het behalen van de landelijk
doelstelling van 75 7o afvalscheid ing en daartoe een nieuw afvalsysteem invoeren.
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Argumenten:
In de week van 8 - 1 2 juli 2 0 1 5 heeft onder alle inwoners van Woerden een peiling plaatsgevond en
Ruim de helft van alle huishoudens in Woerden ( 5 7 / ^ heeft een stem uitgebracht op A, B of C. het
college is erg blij met dit hoge percentage. Driekwart {15 Zo) van de stemmen is uitgebracht op
afvalsysteem B, het systeem dat beter afval scheiden beloont met een gedeeltelijke teruggave van
0

Q

de afvalstoffenheffing aan het einde van het kalenderjaar.
Afvalsysteem A kreeg Q Zo van de stemmen en afvalsysteem C genoot bij 16 7o van de huishoudens
de voorkeur. De voorkeur voor afvalsysteem B is duidelijk.
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Kanttekeningen:
De uitslag van inwonerspeiling leidde tot een voorkeur voor afvalsysteem B. Dit betekent echter niet
dat invoering van B zonder slag of stoot zal gaan.
Met de keuze voor afvalsysteem B is gekozen voor het principe dat bij grondgebonden woningen
afval via minicontainers wordt ingezameld en dat bij hoogbouw en in het centrum afvalinzameling
plaats vindt met ondergrondse containers.
Financiën:
Voor alle keuzemogelijkheden, ook B, geldt dat deze kosten met zich meebrengen voor
implementatie. Keuze B gaat daarbij gepaard met jaarlijks terugkerende kosten voor teruggave,
containerbeheer, enz..
Het totaal van kosten en opbrengsten van afvalsysteem B past binnen de financiële kaders van het
afvalbeheerplan 2013 - 2017 past. Zie het raadsvoorstel dat tot het eerdere besluit leidde.
Uitvoering:
De keuze voor B wordt verwerkt in de Belastingverordening (Verordening op de heffing en
invordering van de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten). Deze wordt voorafgaand aan het jaar
van inwerkingtreding vastgesteld door de raad.
De invoering van afvalsysteem B is nauw verweven met andere projecten binnen het stadserf in het
algemeen en het team Afval en Reiniging in het bijzonder. Het voornemen is het totaal van
deelprojecten zo in te richten dat het nieuwe afvalsysteem in 2017 in werking gaat. Voorafgaand
hieraan is er een proefperiode van 4 - 6 maanden.
Communicatie:
Communicatie wordt een belangrijk element bij het goed invoeren van systeem B. Wij zullen onze
inwoners op vele momenten informeren over en betrekken bij de te zetten invoeringsstappen.
Voor alle deelprojecten wordt een communicatieplan opgesteld dat zich zowel o[ de interne als de
externe communicatie richt. Wij zullen o.a. onze inwoners informeren over het bechippen van de
minicontainers, het starten van de proefperiode, de werking van het beloningssysteem (op welke
wijze kan ik mijn beloning behalen) en de flankerende maatregelen. Ook wordt aandacht besteed
aan hoe grondstoffen zo goed mogelijk te scheiden en waar de grondstoffen aangeboden kunnen
worden.
Over het voorliggende raadsbesluit wordt een persbericht uitgebracht.
Samenhang met eerdere besluitvorming:
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