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Onderwerp:  

Implementatie grondstoffenbeleidsplan en inzameling oud papier 

Kennisnemen van: 

De stand van zaken met betrekking tot: 

• de implementatie van het Grondstoffenbeleidsplan gemeente Oudewater 2019 – 2022 
• de inzameling van oud papier door verenigingen en kerken 
 

Inleiding: 

Op 13 december 2018, heeft uw raad ingestemd met het ‘Grondstoffenbeleidsplan gemeente Oudewater 
2019-2022’. Inmiddels wordt hard gewerkt aan de implementatie ervan. Via deze Raadsinformatiebrief 
wordt u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de implementatie en de inzameling van 
oud papier door verenigingen en kerken. 

Implementatie Grondstoffenbeleidsplan 

Minicontainer 
Voor de aanschaf, het uitzetten en het innemen van de minicontainers (Kliko’s) loopt een Europese 
aanbesteding. Alle grote aanbieders hebben interesse getoond. Gunning is voorzien voor juni 2019. Zo kan 
in september worden gestart met het vervangen van de oude containers. 

Er wordt voor zowel restafval als GFT één maat container verstrekt, een grote 240 liter container. Een 
container is adresgebonden en verschillende maten betekent meer wisselingen, meer voorraadartikelen en 
een groter risico op fouten bij het uitzetten.  

Bovendien is de teruggave, om de administratieve last te beperken, gelijk ongeacht formaat container. Een 
grote container hoeft minder vaak aangeboden te worden. Dit betekent een hogere teruggave, minder 
verkeersbewegingen, minder milieubelasting en minder kosten. 

 



 

 

Verzamelcontainers 
Ook voor de aanschaf van de ondergrondse verzamelcontainers loopt een Europese aanbesteding. De 
planning is gelijk aan die van minicontainers: gunning in juni, plaatsing in september. 

De betonputten, waar de ondergrondse containers in staan, zijn geïnspecteerd. Hieruit blijkt dat ze, zoals 
verwacht, nog in goede staat zijn en vervanging niet nodig is. De container zelf is in een aantal gevallen 
ook  nog in goede staat. Deze containers worden niet vervangen maar uitsluitend voorzien van een 
paslezer zodat registratie van het aantal stortingen mogelijk is. 

De bovengrondse verzamelcontainers worden vervangen door een semi-ondergronds exemplaar. Deze 
containers staan, zoals de naam al zegt, deels ondergronds. Zo wordt de capaciteit vergroot terwijl de 
aangrijphoogte en het containerprofiel laag blijven. Verleggen van de aanwezige ondergrondse kabels en 
leidingen is, gelet op de geringe plaatsingsdiepte, niet nodig. 

Om de uitstraling en beeldkwaliteit van de nieuwe verzamelcontainers verder te verbeteren, is contact 
gezocht met de vrijwilligers van de ‘social sofa’s’ ( ‘mozaïekbanken’). Zij hebben enthousiast gereageerd. Er 
wordt gekeken naar een mogelijke samenwerking. 

GFT-cocons 
Bij verschillende hoogbouw-locaties staan in de gemeente Oudewater zogenaamde GFT-cocons. Dit zijn 
minicontainers in een betonnen behuizing bedoeld voor huishoudens die geen minicontainer voor GFT 
kunnen stallen. 

Het bestaande netwerk wordt uitgebreid zodat bij iedere verzamelcontainer voor restafval ook een GFT-
cocon staat. Zo krijgen alle huishoudens de gelegenheid GFT gescheiden aan te bieden. Ook worden de 
bestaande cocons vervangen door een metalen exemplaar met dezelfde uitstraling als de 
verzamelcontainers, dit komt de beeldkwaliteit van de buitenruimte ten goede. 

De cocons worden, afhankelijk van het aantal gebruikers, voorzien van een paslezer of sleutelslot. Zo wordt 
misbruik c.q. afvaldumping tegengegaan. 

Binnenstad 
Om de historische kades en bruggen te sparen, willen we in de toekomst zo min mogelijk zwaar verkeer in 
de oude binnenstad hebben. Het voornemen is om de bewoners van de binnenstad (het gebied omgeven 
door Arminiusplein, Broeckerstraat, Vinkenbuurt, Koningstraat, Wijngaardstraat, Sint Janstraat, 
Kloosterstraat, Oost-IJsselkade en Noord-IJsselkade) gebruik te laten maken van de verzamelcontainers in 
het gebied in plaats van minicontainers. Daarnaast zal het netwerk van GFT-cocons worden uitgebreid (zie 
GFT-cocons). 

Container Management Systeem 

Voor een betrouwbare registratie van het aantal aanbiedingen en het administreren van de teruggave wordt 
een Container Management Systeem (CMS) ingericht. Hiervoor worden verschillende (externe) systemen 
aan elkaar gekoppeld (inzameling, belastingen etc.). 

Het CMS moet in september gereed zijn zodat in oktober, na het uitzetten en vervangen van de 
verschillende containers, gestart kan worden met een grootschalige praktijktest.  

In de loop van het jaar ontvangt ieder huishouden een adresgebonden afvalpas. Bewoners die gebruik 
maken van een verzamelcontainer kunnen hiermee de container openen. Ook geeft de pas op termijn 
toegang tot de milieustraat. Hierover wordt u op een later tijdstip nader geïnformeerd. 

100-100-100 uitdaging 
Vanuit uw raad is de vraag gekomen om ook in onze gemeente de 100-100-100 uitdaging te organiseren. 
Bij deze uitdaging streven 100 huishoudens, 100 dagen lang naar 100% minder restafval. 

De 100-100-100 uitdaging is oorspronkelijk een concept van afvalinzamelaar ROVA. De nu lopende versies 
worden uitgevoerd door VANG-HHA (een samenwerking van de VNG, NVRD en Rijkswaterstaat). Het 
concept bestaat uit een online platform waar deelnemers ervaringen kunnen delen en resultaten worden 
gepresenteerd. Een database wordt, aan de hand van verschillende enquêtes en onderzoeken, gevuld met 
gedrags- en sorteeranalyse. Dit alles vraagt een intensieve ondersteuning van een gespecialiseerde 
projectleider. VANG-HHA biedt het concept aan voor € 34.850,- (inclusief begeleiding). 



 

 

Eind 2016 heeft (inzamelaar) Cyclus de uitdaging georganiseerd. Er deden destijds verschillende 
gemeenten mee (waaronder de gemeente Woerden), zo bleven de kosten per gemeente relatief laag. De 
gemeente Oudewater deed destijds niet mee omdat de huis-aan-huis inzameling van PMD (een belangrijke 
volume-stroom) toen nog niet was geïmplementeerd.  

Het vinden van deelnemers was destijds een uitdaging. In de gemeente Woerden deden, ondanks een 
uitgebreide wervingscampagne, slechts 30 deelnemers mee. Van de uiteindelijke deelnemers was een deel 
medewerker van de gemeente zelf. 

Vanwege de hoge kosten en het beperkt aantal deelnemers is gekozen voor een passend alternatief. In de 
volgende nieuwsbrief wordt onder de noemer ‘Afvallen: wie durft?’ een oproep gedaan aan enthousiaste 
Oudewaternaren die drie maanden lang willen proberen de minicontainer zo min mogelijk aan te bieden. De 
ervaringen, tips en resultaten van de deelnemers worden vervolgens gedeeld via onder andere social 
media, de nieuwsbrief en IJsselbode. 

Deze ‘light’ versie van de 100-100-100 uitdaging kan binnen de bestaande projectbegroting worden 
uitgevoerd. Tegelijkertijd laten, net als bij 100-100-100, bewoners zélf zien hoe weinig restafval er overblijft 
als het afval goed wordt gescheiden. 

Inzameling oud papier 
Al ruim 30 jaar wordt het oud papier in onze gemeente opgehaald door vrijwilligers van verenigingen en 
kerken. Deze organisaties ontvangen hiervoor een subsidie van de gemeente.  

Begin dit jaar heeft het bedrijf dat de inzamelvoertuigen aan de verenigingen/kerken ‘verhuurt’ de 
samenwerking, om economische redenen, per 1 april beëindigd. Omdat de verenigingen en kerken geen 
vervangende transporteur hadden, is de gemeente op zoek gegaan naar een bedrijf dat deze taak 
overneemt. 

Dit is gelukt en sinds april wordt het oud papier met de voertuigen van de nieuwe inzamelaar ingezameld 
én via de AVU afgevoerd (de eerdere inzamelaar was hier niet toe bereid). Zo heeft de inzameling 
ongestoord doorgang kunnen vinden en profiteren de verenigingen van de gunstige voorwaarden die de 
AVU-gemeenten hebben bedongen. 

De komende periode wordt, in samenspraak met de betrokkenen, gekeken hoe we het oud papier op een 
doelmatige wijze kunnen blijven inzamelen. Het resultaat hiervan wordt later dit jaar aan uw Raad 
voorgelegd. 

Kernboodschap: 

Implementatie Grondstoffenbeleidsplan 

De implementatie van het Grondstoffenbeleidsplan is in volle gang. In september 2019 is het uitzetten van 
de minicontainers en het vervangen van de verzamelcontainers voorzien. Dan moet ook het Container 
Management Systeem operationeel zijn. 

Er worden voor zowel restafval als GFT grote (240 liter) minicontainers verstrekt. De putten waar de 
ondergrondse verzamelcontainers in staan zijn nog in goede staat, daarom wordt alleen de container zelf 
vervangen en voorzien van een toegangssysteem. De bovengrondse verzamelcontainers worden 
vervangen door een semi-ondergrondse exemplaar. 

Het netwerk van GFT-cocons wordt uitgebreid zodat bij iedere verzamelcontainer voor restafval ook een 
inzamelgelegenheid voor GFT aanwezig is. Zo krijgen alle huishoudens de gelegenheid GFT gescheiden 
aan te bieden. 

Om de historische kades en bruggen te sparen, willen we in de toekomst zo min mogelijk zwaar verkeer in 
de oude binnenstad hebben. Het voornemen is om de bewoners van de binnenstad gebruik te laten maken 
van de verzamelcontainers in het gebied in plaats van minicontainers.  

 

 

 



 

Vanuit uw raad is de vraag gekomen om ook in onze gemeente de 100-100-100 uitdaging te organiseren. 
Bij deze uitdaging streven 100 huishoudens, 100 dagen lang naar 100% minder restafval. De nu lopende 
uitdagingen worden uitgevoerd door VANG-HHA, de kosten hiervan bedragen € 34.850,- (inclusief 
begeleiding). Vanwege de hoge kosten en het beperkt aantal deelnemers dat wordt verwacht, is gekozen 
voor een ‘light’ versie van de uitdaging die binnen de bestaande projectbegroting kan worden uitgevoerd. 
Enthousiaste Oudewaternaren die drie maanden lang willen proberen de minicontainer zo min mogelijk aan 
te bieden. De ervaringen, tips en resultaten van de deelnemers worden vervolgens gedeeld via onder 
andere social media, de nieuwsbrief en IJsselbode. 

Inzameling oud papier 
Begin dit jaar heeft het bedrijf dat de inzamelvoertuigen aan de verenigingen en kerken ‘verhuurt’ de 
samenwerking, om economische redenen, per 1 april beëindigd. De gemeente heeft vervangend transport 
georganiseerd. De komende periode wordt, in samenspraak met de betrokkenen, gekeken hoe we het oud-
papier op een doelmatige wijze kunnen blijven inzamelen. Het resultaat hiervan wordt later dit jaar aan uw 
Raad voorgelegd. 

Financiën: 

- 

Vervolg: 

De komende maanden wordt verder gewerkt aan de implementatie. Eind mei wordt de 2e editie van de 
afvalnieuwsbrief verspreid waarin bewoners worden geïnformeerd over bovenstaande ontwikkelingen. 

In het najaar van 2019 wordt de geactualiseerde Afvalstoffenverordening aan uw Raad voorgelegd. Daarin 
zijn de regels, die voortvloeien uit het Grondstoffenbeleidsplan, vastgelegd. In december 2019 volgt de 
Verordening Reinigingsheffing, daarin komt onder andere de hoogte van de teruggave aan de orde. 

Uw Raad wordt later dit jaar middels een Raadsinformatiebrief nader geïnformeerd over de voortgang. 

Bijlagen: 

- 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 
 
De secretaris,      De burgemeester, 

     
ir. W.J. Tempel      mr. drs. P. Verhoeve 
 


