
 

 

 

 

Waddinxveen, 6 januari 2018 
 
 

 Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waddinxveen 
 Raadhuisplein 1 
 2741 HR Waddinxveen. 
 
 

Onderwerp: schriftelijke vragen, conform artikel 43 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad Waddinxveen, over problemen bij de invoering van het nieuwe afvalbeleid 
rondom de inzameling van oud papier door verenigingen en het afvalbrengstation. 

 
 

Geacht college,  
 

Sinds 1 januari van dit jaar is in onze gemeente het nieuwe afvalbeleid ‘afval scheiden loont’ gestart. 
Doel van dit beleid is het terugbrengen van de hoeveelheid restafval tot maximaal 100 kg per inwoner 
per jaar in 2020. Tevens dient dan 75% van het afval gescheiden te worden ingezameld.  
De PCW is voorstander van dit nieuwe beleid. 
 
Helaas constateren wij echter dat er bij de implementatie van dit beleid op 2 punten vragen ontstaan 
welke wij graag onder uw aandacht brengen. Deze zaken betreffen (1) de gang van zaken rondom het 
ophalen van het oud papier door verenigingen en (2) de nieuwe gang van zaken rondom het 
afvalbrengstation.  
 
 
Ontwikkelingen rondom het inzamelen van oud papier door verenigingen 
Vanuit diverse verenigingen bereiken ons nu zorgen over de keuze van de gemeente om alleen een 
compensatie te bieden als de verenigingen vrijwilligers leveren voor het ophalen van oud papier. Als 
verenigingen niet in staat blijken deze vrijwilligers te leveren lopen ze hierdoor een financieel nadeel 
op. Daarnaast blijken verenigingen verrast door het feit dat het niet meer toegestaan is hun papier bij 
Metselaar aan te bieden als ze niet mee willen doen in het nieuwe beleid. 
 
Naar aanleiding hiervan de volgende vragen: 
 

1. Kunt u aangeven waarom, behalve het huis-aan-huis ophalen van oud papier, ook de strikte 
verplichting voor verenigingen wordt gehandhaafd om het oud papier aan de gemeente aan te 
bieden? Waarom mogen verenigingen hun oude systeem niet handhaven als ze dat willen? 

2. In hoeverre heeft u in de verkennende gesprekken de verwachting gewekt danwel de 
toezegging gedaan dat verenigingen, als ze niet met dit nieuwe systeem mee willen, ze hun 
bestaande inzamelwijze in stand mogen houden? 

3. Bestond een verplichting om het oud papier aan de gemeente aan te bieden al voor 1 januari 
2018 al en zo ja, had deze aanpassing van het handhavingsbeleid dan niet separaat moeten 
worden gecommuniceerd?  

 
 
Ontwikkelingen rondom het afvalbrengstation 
Wij constateren dat er sinds afgelopen week veel files voor de ingang van het afvalbrengstation staan, 
vaak zelfs tot op de Beijerincklaan aan toe. Ter illustratie onderstaande foto: 



 

 

 

 

 

 
 
Het lijkt erop dat dit wordt veroorzaakt dat de afhandelingscapaciteit is afgenomen vanwege het feit 
dat moet worden betaald voor het storten van huishoudelijk restafval en door het niet meer open zijn 
op de dinsdagen en donderdagen. Dit leidt tot onveilige situaties en overlast voor het wegverkeer en 
lange wachttijden voor de bezoekers van het afvalbrengstation. Wij achten dit een zeer ongewenste 
ontwikkeling. 
 
Naar aanleiding hiervan de volgende vragen: 
 

1. Herkent u de hierboven geschetste problemen rondom het afvalbrengstation? 
2. Bent u van plan het afrekenbeleid op restafval op het afvalbrengstation aan te passen zodat 

de afhandeling sneller gaat en files en overlast op de doorgaande wegen worden vermeden? 
3. Bent u met ons van mening dat de openingstijden en wachttijden onderdeel uit maken van het 

serviceniveau van de gemeente aan haar inwoners? 
4. Hoe gaat u zorgdragen dat het serviceniveau bij het afvalbrengstation op korte termijn weer 

op niveau komt? 
 

Wij vernemen graag uw schriftelijke antwoord op deze vragen. In verband met de urgentie van deze 
situatie ontvangen wij, indien mogelijk, uw reactie uiterlijk woensdag 24 januari 2018. 
 
 

Namens de PCW-fractie 

 
 
 
 
 

G.E. (Erik) Segers (raadslid) 


