
 

  
 
 

Motie Drankenkartons 
 

De Raad van de gemeente Woerden in vergadering bijeen op 29 november 2012 ter 
behandeling van het agendapunt over het Afvalbeheerplan, 
 
Gehoord de beraadslagingen, 
 
Constaterende dat: 
 

1. De gemeente Woerden op het punt staat het afvalbeheer anders in te richten met 
voorliggend nieuwe afvalbeheerplan; 

2. De kern van voorliggend plan is om de hoeveelheid restafval zoveel mogelijk te 
verminderen; 

3. Drankenkartons in omvang een behoorlijke stroom vormen in het huidige restafval, 
een stroom die prima recyclebaar is; 

4. De raamovereenkomst afval en verpakkingen tussen het Rijk, VNG en de 
levensmiddelenindustrie een pilot bij gemeenten bevat naar de gescheiden 
inzameling van drankenkartons die eind 2013 afgerond moet zijn; 

5. De kans groot is dat gescheiden inzameling en recycling van drankenkartons na deze 
pilot verplicht zal worden omdat in ons omringende landen en een aantal 
Nederlandse gemeenten reeds bewezen is dat deze stroom goed te scheiden en 
recyclen is; 

6. De gemeente Woerden ambities heeft op het gebied van duurzaamheid; 
 
Overwegende dat: 
 

1. Drankenkartons vallen onder de producentenverantwoordelijkheid en dat daarmee de 
kosten voor gescheiden inzameling en verwerken – net als bij plastic - voor rekening 
van de industrie zijn, ook in de pilotfase; 

2. De herinrichting van het Woerdens afvalbeheer een behoorlijke gedragsverandering 
en bijbehorende campagne vraagt; 

3. Hierbij communiceren dat drankenkartons via het plastic gescheiden ingezameld 
gaan worden een fluitje van een cent is, waar dit in een latere fase extra 
communicatie en kosten zal vragen; 

4. Hiermee de stroom restafval behoorlijk kan krimpen en wij hiermee onze burgers een 
goede dienst bewijzen (zij hoeven immers minder vaak naar de container in de wijk); 

5. Woerden hiermee een volgende stap zet op weg naar een circulaire (en daarmee 
duurzame) economie; 

 
 
 
 



Verzoekt het College: 
 

1. Op korte termijn te onderzoeken of Woerden kan participeren in deze pilot; 
2. als het onderzoek daar aanleiding voor geeft de pilot gelijk op te laten lopen met de 

herinrichting van het afvalbeheer in Woerden, 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Progressief Woerden, Rinus Tersteeg 
D66, Heerd Jan Hoogeveen 


