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Beantwoording rondvragen 
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Van  : Wethouder B.C. Lont 
Portefeuille(s) : Afval & Reiniging 

Datum  : 28-04-2020 

Contactpersoon : P. Trommelen 

Tel.nr. : 8430 

E-mailadres : trommelen.p@woerden.nl 

 

Onderwerp: Beantwoording rondvragen over Zienswijze ontwerp-begroting Afvalverwijdering  
                          Utrecht (AVU) 2021 
 

Deze vragen zijn gesteld door de fractie van CDA voorafgaand aan de vergadering van het forum 
Ruimte  van 29 april 2020. 

 trommelen.p@woerden.nl

 

Beantwoording van de vragen: 
 

Vraag 1: Gezien de algemene ontwikkelingen binnen het verwerken van afval zal het komende jaar de 
afvalstofheffing opnieuw stijgen. Wat is de verwachte stijging voor huishoudens, voor zover nu bekend? En, 
hoe is het college van plan deze stijging te communiceren naar de inwoners zodat zij nog gemotiveerd 
blijven afval te scheiden? 

 
In de begroting van 2021 kunnen we daar betere cijfers over geven. Dan hebben we ook meer gegevens 
over de effecten van het nieuwe inzamelsysteem. Als we niets doen, zou het tegen de 40,- per huishouden 
kunnen zijn. Wij zoeken nog naar besparingsmogelijkheden.  
In onze communicatie zullen wij t.z.t. uitleggen waarom de kosten stijgen, maar ook dat door goed 
afvalscheiden onze inwoners ook zelf kunnen helpen de kosten te drukken.  
 
 
Vraag 2: Minder afval en afval scheiden zorgen beide voor langere kosten. De afgelopen periode is 
voornamelijk ingezet op afval scheiden. Welke acties zet het college in(of kan zij inzetten) om het totale 
afvalverbruik in de gemeente te verminderen? 

 
Afval zal er altijd zijn, maar het is zaak dat afval grondstof kan worden. Dat doen we door goed te scheiden. 
Huishoudens die minder restafval aanbieden worden hiervoor beloond in de vorm van een korting op hun 
Afvalstoffenheffing van het volgende jaar. Alle huishoudelijke afvalstromen kunnen gratis aangeboden 
worden op de milieustraat met uitzondering van zakken huishoudelijk afval (i.v.m. teruggave) en bouw- en 
sloop afval (deze laatste categorie is geen huishoudelijk afval).  
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Grof huisvuil en tuinafval waren tot 2020 betaalstromen bij de milieustraat, maar zijn nu gratis. 
 
Voor het echt minderen van afval in zijn algemeenheid is er een actie geweest met een facebook groep die 
tips uitwisselden, die we beschikbaar hebben gemaakt in de afvalnieuwsbrieven en via IJsselbode. 
 
 
Vraag 3: Voert de AVU vanuit haar rol in de afvalbranche invloed uit op de keten voor het verminderen van 
de totale afvalstroom? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet? 

 
Nee, de AVU houdt zich primair bezig met het verwerken en vermarkten van door de deelnemers 
aangeleverde afvalstromen. Het verminderen van afvalstromen in de verantwoordelijkheid van de 
deelnemende gemeenten zelf.  
 
 
Vraag 4: Is in de begroting van de AVU voor 2021 de te verwachte vermindering restafval meegenomen?  
Ja, wij hebben de verwachte vermindering van het restafval zelfs al verwerkt in de AVU begroting van 2020. 
 
In de AVU begroting is een afname van de hoeveelheid restafval en een toename van de hoeveelheid GFT-
afval en PMD verwerkt. Daarnaast zijn de inkomsten van oud papier verwerkt in AVU begroting 2021. 
Bij het opstellen van de gemeentebegroting kijken wij naar de inzamelresultaten die op dat moment 
beschikbaar zijn. Mocht daar aanleiding toe zijn dan houden wij daar in gemeentebegroting rekening mee. 
De gemeentebegroting 2021 is bepalend voor de hoogte van de Afvalstoffenheffing in dat jaar.   
 

Bijlagen: 
n.v.t. 

 

B.C. Lont 
Wethouder 


