
Vragen en suggesties VVD Oudewater omtrent 
Raadsvoorstel afvalstoffenverordering

1. Het nieuwe model van VNG is al een jaar oud, waarom wordt dit nu pas 
geïmplementeerd?

Antwoord: Door een personele wisseling op de functie Beleidsadviseur 
Afval en Grondstoffen heeft het actualiseren van de 
afvalstoffenverordening langer geduurd dan gebruikelijk.

2. Artikel 5 “Burgemeester en wethouders dragen zorg voor ten minste één 
daartoe ter beschikking gestelde plaats, waar in voldoende mate gelegenheid 
wordt geboden om huishoudelijke afvalstoffen, met inbegrip van grof 
huishoudelijk afval, achter te laten.” De gemeente stortplaats is maar heel 
beperkt open voor burgers, wordt hier voldoende aan voldaan?

Antwoord: Ja, hieraan wordt voldoende voldaan. De modelverordening 
stelt geen specifieke eisen aan de openingstijden van de milieustraat. De 
huidige openingstijden zijn het resultaat van een afweging van de kosten 
en de baten. De gemeente heeft (van bewoners) nog geen signalen 
ontvangen dat de huidige openingstijden ontoereikend zouden zijn.

3. Waarom wordt soms gesproken over GFT en soms over bio-afval?

Antwoord: In de modelverordening wordt het woord Bio-afval gebruikt. 
Over het algemeen is deze afvalstroom echter beter bekend als GFT 
(Groente-, Fruit- en Tuinafval). In het belang van duidelijkheid is er daarom  
voor gekozen om in het raadsvoorstel en het wijzigingenoverzicht de term 
GFT te gebruiken.

4. Bedrijfsafval: is het mogelijk dat kleine ondernemers in de binnenstad met 
relatief weinig afval (Hocus Pocus, Kaasmeisje, Karma Kleding) hun afval in 
de afvalcontainers in de stad kunnen deponeren? Nu moeten zij hun 
“bedrijfsafval” via umia af laten voeren wat zorgt voor extra vrachtverkeer in de 
binnenstad

Antwoord: De inzameling van huishoudelijk afval is een zorgplicht van de 
gemeente (op basis van artikel 10.21 en 10.22 Wet milieubeheer). De 
inzameling van bedrijfsmatig afval is dat niet. Bedrijven moeten de afvoer 
van het afval zelf regelen. 

Gemeenten kunnen publieke middelen alleen in uitzonderlijke situaties 
inzetten voor de inzameling van bedrijfsmatig afval. Met de inzameling van  
bedrijfsmatig afval begeeft de gemeente zich namelijk op de markt van 
bedrijfsafval. Daarmee concurreert zij met de commerciële aanbieders die 
op deze markt actief zijn (waaronder UMIA).



De gemeente is overigens wel in gesprek met bovengenoemde partijen en 
helpt de ondernemers waar mogelijk in de zoektocht naar een passende 
oplossing.

5. Pagina 7: “Aldus besloten door de raad van de gemeente Oudewater in zijn 
openbare vergadering, gehouden op 29 maart 2022”, moet dat niet zijn 21 
april 2022? 

Antwoord: Klopt, dat moet inderdaad 21 april 2022 zijn. Vanwege de 
drukke raadsagenda, is het stuk later geagendeerd dan verwacht. De 
datum wordt nog aangepast.


