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****
ONZE MISSIE
Voor de toekomst
voor onze (klein-)kinderen
voor het behoud van onze groene planeet
zetten wij ons in
samen met de samenleving
voor een duurzame inzet
het hergebruik van materialen
waar afval weer grondstof wordt
samen met inwoners
ontdekken hoe we het beter kunnen doen
vieren we de resultaten
plukken we de vruchten
****
Samen met inwoners, collega's en professionals
hebben we de wensen onderzocht
rondom afvalinzameling en -scheiding
en delen we met elkaar dezelfde inzichten en ambitie
We willen ons graag inzetten voor een schone leefomgeving
waarbij we inzetten op het scheiden van afval thuis
met een goede dienstverlening van de gemeente
zodat iedereen mee kan doen
samenwerken met dorpen en wijken
waarbij we blijven ontdekken
hoe we resultaat boeken
die bijdragen aan een groene toekomst
****
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Begrippenlijst
Aansluitingen

:

Het aantal huishoudens dat gebruik maakt van het inzamelsysteem.

Afval beheerkosten

:

Alle directe en indirecte kosten die gemaakt worden ten behoeve van
het afvalbeheer.

Afval brengpunt

:

Afvaldriehoek

:

Een locatie die specifiek bestemd is voor het brengen van gescheiden
huishoudelijk afval en grofvuil.
De afvaldriehoek toont in één oogopslag de beïnvloedbare aspecten
van het afvalbeleid: dienstverlening, milieu en kosten. De gemeente
voert op al die aspecten regie. Hoe, dat is de uitkomst van de politieke
keuzes die de gemeenteraad maakt in het afvalbeleidsplan. Zo ontstaat
een evenwicht tussen wensen van burgers, financiële middelen en
milieurendement. De landelijke ontwikkeling in het streven naar een
circulaire economie zet vooral in op laatstgenoemde aspect.

Afvalstoffenheffing

:

Dienstverlening

:

De

heffing

aan

huishoudens

in

de

gemeente

waarmee

de

afvalbeheerkosten bekostigd worden.
Onderdeel van de afvaldriehoek. Hiermee wordt uitgedrukt op welke
wijze de verschillende afvalstromen worden ingezameld: het omvat de
beschikbare inzamelmiddelen, - frequenties en de te scheiden fracties.
Diftar

:

Gedifferentieerd tarief.

Per huishouden wordt

geregistreerd

hoeveel afval aangeboden wordt. Hoe meer afval een burger aanbiedt
hoe

hoger

de afvalstoffenheffing zal

zijn.

Omgekeerd

levert

betere afvalscheiding en het aanbieden van minder afval een lagere
variabele afvalstoffenheffing op.
Fractie

:

Een fractie is de relatieve hoeveelheid van een bepaald bestanddeel in
een mengsel. Fracties zijn daarmee een van de manieren om een
concentratie uit te drukken. De relatieve hoeveelheid kan op
verschillende manieren worden uitgedrukt

Glas

:

Glazen

verpakkingsmateriaal,

afgescheiden

gedeelte

van

het

huishoudelijk afval, bestaande uit flessen, potten en dergelijke.
Groendepot/composteer

:

Locatie in eigendom van de gemeente waar de gemeente haar eigen
groenafval uit de openbare ruimte composteert. Inwoners mogen hun
grof tuin afval naar deze locatie brengen.

Inzamelfrequentie

:

Het aantal keer dat een fractie aan huis wordt ingezameld.

(Inzamel) service

:

Zie dienstverlening

KCA

:

Klein Chemisch Afval.
Een deel van het huishoudelijk afval waar chemische stoffen in zitten
die schadelijk zijn voor de gezondheid en voor het milieu. Het afval
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bevat bijvoorbeeld lood, kwik, cadmium, chroom of organische
oplosmiddelen. Deze stoffen verontreinigen reststoffen (slakken en
rookgasreinigingsresidu) waardoor die moeilijker nuttig kunnen worden
toegepast. Ook veroorzaken ze bij verbranding luchtvervuiling en bij
storting

vervuilen

ze

het

grondwater.

KCA

wordt

gescheiden

ingezameld op de milieustraat en met de chemokar.
Kosten

:

Milieurendement

:

Hier worden de afval beheerkosten inzichtelijk gemaakt. Onderdeel van
de afvaldriehoek.
Hiermee worden de inzamel- en scheidingsprestaties uitgedrukt in
kilogram per inwoner per jaar of scheidingspercentage. Onderdeel van
de afvaldriehoek.

Minicontainer

:

Inzamelmiddel aan huis. Minicontainers hebben een volume van 140 of
240 liter.

OPK

:

Oud Papier en Karton. Dit is een apart afgescheiden gedeelte van het
huishoudelijk afval.

PMD

Andere benaming voor verpakkingsafval.

Restafval

Het gedeelte van de afvalstroom van particuliere huishoudens,
instellingen en bedrijven, dat overblijft nadat alle bruikbare en
recyclebare afvalstromen van de hoofdstroom zijn gescheiden.

Scheidingspercentage

:

Het deel van het totale aanbod aan afvalstoffen van huishoudens dat
gescheiden wordt aangeleverd.

Textiel

:

Verzamelnaam voor een apart afgescheiden gedeelte van het
huishoudelijk afval, bestaande uit kapotte of hele kleding, schoeisel en
woontextiel zoals gordijnen.

VANG

Het landelijk programma Van Afval Naar Grondstof. www.vang-hha.nl/

Verpakkingsafval

:

Verpakkingsafval van Plastic, Metaal of Drankenkartons. Dit is een
apart afgescheiden gedeelte van het verpakkingsmateriaal in het
huishoudelijk afval.

Verzamelcontainer

:

Inzamelmiddel voor afvalstoffen in de buurt. Verzamelcontainers
kunnen boven- of ondergronds geplaatst zijn.
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1. Inleiding
De gemeente Midden-Groningen is op 1 januari 2018 ontstaan uit de drie voormalige gemeenten HoogezandSappemeer, Slochteren en Menterwolde. Voor de herindeling werkten de drie gemeenten al geruime tijd in meer
of mindere mate samen, ook voor het afvalbeheer. Zo is de IBOR (dienst Integraal Beheer Openbare Ruimte van
de gemeente Midden-Groningen) verantwoordelijk voor de inzameling van al het huishoudelijk afval in de drie
voormalige gemeenten. Het afval- en grondstoffenbeleid van de drie gemeenten verschilt echter nog aanzienlijk.
Conform de afspraken in het coalitieakkoord gaan we het afvalbeleid en de afvalinzameling harmoniseren: één
werkwijze voor alle drie voormalige gemeenten met de VANG-doelstellingen als uitgangspositie. Dit is ook een
uitgelezen moment én kans om de inwoner actief te betrekken bij het maken van nieuwe afspraken rondom
afvalscheiding en -inzameling én zo een gedragen strategische visie te ontwikkelen, een vertaalslag te maken
naar beleidsdoelstellingen en vervolgens een uitvoeringsprogramma (afvalinzameling) voor de komende jaren
vorm te geven. Hierbij betrekken we nadrukkelijk ook de medewerkers van IBOR.
1

Als gemeente conformeren wij ons aan de VANG -doelstellingen: In 2020 doen we voor 75% aan afvalscheiding
en hebben we minder dan 100 kg per inwoner per jaar aan restafval. In 2025 hebben we nog maar 30 kg restafval
per inwoner per jaar.
In dit beleidsplan van afval naar grondstof zal de vertreksituatie en de doelstelling van de gemeente MiddenGroningen in beeld worden gebracht. Er zullen maatregelen worden benoemd om de hoeveelheid restafval te
verminderen en het afvalbeleid te harmoniseren. De gemeenteraad kan uit de mogelijkheden een pakket
samenstellen dat hierbij zal gaan helpen. Het doel is minder restafval en meer grondstoffen bij huishoudens vrij te
krijgen. Dit zal een belangrijke bijdrage gaan leveren aan het tot stand brengen van een circulaire economie.

1

Van Afval Naar Grondstof (VANG) is het landelijke programma voor het afvalbeleid de komende jaren. Van Gemeenten wordt
verwacht dat ze dit ten uitvoer brengen. Zie www.vang-hha.nl.

Figuur 1-1: Circulaire economie
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1.1 Tot stand komen en opzet grondstoffenbeleidsplan
Het beleidsplan van Afval naar Grondstof 2019-2030 gaat in op de volgende aspecten van het afvalbeleid
•
Nationale beleidskaders: wat zijn de beleidskaders waarbinnen het gemeentelijk afvalbeleid zich moet
bewegen (Europees en landelijk afvalbeleid)
•
Inventarisatie: hoe is de afvalinzameling in Midden-Groningen nu georganiseerd?
•
Evaluatie: hoe presteren de inzamelsystemen op de drie prestatie indicatoren van de ‘afvaldriehoek’
(milieurendement, de kosten en het serviceniveau)?
•
Raadplegingen: het nieuwe beleid wordt in uitgebreid overleg met de inwoners samengesteld.
•
Gemeentelijke visie en beleid.
•
Doelstellingen en activiteitenprogramma hoe daar te komen.
•
Scenario’s: opstellen en doorrekenen van nieuwe inzamelsystemen die passen bij Midden-Groningen.
•
Aanvullende maatregelen met significant effect op het terugdringen van restafval.
•
Gedragsverandering: hoe te komen tot een hoge mate van participatie?
In de volgende hoofdstukken komen deze aspecten achtereenvolgens aan bod.
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2. Nationale beleidskaders
Het Europees beleid stelt de kaders waaraan het afvalbeleid in de landen van de EU moet voldoen. Het Europees
beleid streeft naar een circulaire economie. Europa beschikt in beperkte mate over grondstoffen en wil daarvoor
niet afhankelijk zijn van anderen op lange termijn. Het Europees beleid wordt overgenomen in het landelijk
afvalbeleid en door de gemeenten overgenomen in het eigen beleid voor afvalbeheer. Hieronder staat een korte
samenvatting van het landelijk beleid en de op dit moment relevante actuele onderwerpen voor een nieuw
afvalbeleid.

2.1 Nederlands afvalbeleid
De Europese afvalwetgeving is geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving in de vorm van de Wet
milieubeheer (Wm) en het Landelijk afvalbeheerplan (LAP). De Wet milieubeheer verplicht de gemeenten zorg te
dragen voor afvalinzameling en verwijdering voor huishoudens. Deze zorgplicht kent zijn oorsprong in het
beschermen van de volksgezondheid.
Gemeenten hebben de plicht om het huishoudelijk restafval en het (gescheiden aangeboden) GFT-afval bij elk
perceel in te zamelen. Ook zijn zij verplicht papier en karton, verpakkingsafval, glas, textiel, klein chemisch afval,
elektr(on)ische apparaten en asbesthoudend afval, gescheiden in te zamelen. Voor grof huishoudelijk afval geldt
een plicht tot inzameling bij elk perceel en dient de gemeente te beschikken over een afvalbrengpunt. Al deze
verplichtingen zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer.

2.2 Lap 3
Hoe we in Nederland met ons afval omgaan wordt vastgelegd in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP). LAP3, het
derde Landelijk Afvalbeheerplan, heeft een looptijd van 2017 tot en met 2029. Overheden zijn wettelijk verplicht
om bij al hun besluiten die het afvalbeheer raken, rekening te houden met het LAP. In LAP3 is de verwachting
vastgelegd dat de hoeveelheid restafval zal afnemen tot gemiddeld 30 kg/inwoner in 2025.
De Rijksoverheid heeft in het programma ‘Nederland Circulair in 2050’ uitgesproken dat in 2050 grondstoffen
efficiënt worden ingezet en hergebruikt, zonder schadelijke emissies naar het milieu. LAP3 vervult een functie als
instrument bij de transitie naar een circulaire economie. Het LAP bestaat uit een algemeen beleidskader en uit
sectorplannen waarin het beleid is uitgewerkt voor verschillende afvalstromen.

2.3 VANG-HHA2
Om de doelen van het programma ‘Nederland Circulair in 2050’ te halen, moet het huishoudelijk afval beter
worden gescheiden. De ambitie is om te komen tot 75% afvalscheiding in 2020 en om uiteindelijk richting 100% te
gaan. In het uitvoeringsprogramma VANG huishoudelijk afval is verder uitgewerkt hoe deze doelstelling wordt
bereikt. Dit programma bestaat uit 4 actielijnen met daaronder een breed scala aan activiteiten waarop wordt
ingezet. Zowel preventie, als afvalscheiding en recycling krijgen de aandacht. Een logisch gevolg van dit beleid is
dat de hoeveelheid huishoudelijk restafval dat verwerkt wordt in verbrandingsinstallaties sterk zal gaan afnemen
de komende jaren.

2.4 Producentenverantwoordelijkheden
Producentenverantwoordelijkheid heeft, aanvullend op de inzamelplicht van gemeenten, invloed op
terugnameplicht van producten in het eindstadium van een product. Daardoor hebben producenten ook invloed
op de invulling van het gemeentelijk beleid, met name voor de inzameling van deze producten. De belangrijkste
2

VANG-HHA staat voor: Van Afval Naar Grondstof, huishoudelijk afval. Dit is het uitvoeringsprogramma van het
overheidsbeleid op het gebied van afvalpreventie en stimulering van de circulaire economie. Zie http://www.vang-hha.nl/
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afspraken zijn die rondom verpakkingsmaterialen en elektrische apparaten. Het bedrijfsleven financiert de
inzameling hiervan.
2.4.1 Verpakkingenakkoord
In de raamovereenkomst Verpakkingen II (looptijd 2013-2022) staan belangrijke afspraken over de inzameling en
het hergebruik van verpakkingsmaterialen en de aanpak van zwerfafval. Het verpakkende bedrijfsleven heeft de
verantwoordelijkheid voor het ontwerp en de productie van verpakkingen, alsook voor het halen van de recycling
doelstellingen voor deze verpakkingen.
De gemeenten hebben vanaf 2015 de regie over de inzameling en verwerking voor de verpakkingen gekregen.
Het verpakkende bedrijfsleven, vertegenwoordigd door het Afvalfonds Verpakkingen, vergoedt de kosten die
gemeenten hiervoor maken. In 2017 heeft een tussenevaluatie van de raamovereenkomst plaatsgevonden. De
belangrijkste resultaten zijn: de vergoedingen voor de periode 2018 t/m 2022 voor kunststof verpakkingen en
drankenkartons worden na 1 juli 2018 bekend gemaakt. In de resterende periode van de looptijd van de
overeenkomst zal het verpakkende bedrijfsleven meer moeten inzetten op de recyclebaarheid en duurzaamheid
van de verpakkingen. Ook zal er meer gedaan moeten worden om de marktvraag voor recycling van kunststoffen
te stimuleren. De Europese doelstellingen worden wel gehaald, maar de nationale doelstelling van 90%
hergebruik nog niet.
2.4.2 Elektrische en elektronische apparaten
De “Regeling voor afgedankte elektronica en elektrische apparatuur” (AEEA) stimuleert hergebruik, recycling en
2
nuttige toepassing van deze elektrische apparaten. Winkels met een verkoopoppervlakte van meer dan 400 m
moeten een inzamelpunt hebben voor kleine elektronica. Ook moeten producenten en importeurs in het kader
van producentenverantwoordelijkheid meer elektrische apparaten innemen. Nu is dat nog minimaal 12
kg/inwoner, maar dit wordt 17 kg/inwoner in 2019. De producenten hebben zich daarvoor aangesloten bij
Wecycle of WEEENL. Deze organisaties hebben een wettelijk opgelegde taak die zij moeten uitvoeren, ze gaan
daarvoor ook overeenkomsten voor inzameling aan met gemeenten en scholen en dergelijke.
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3. Inventarisatie
Het beschrijven van de huidige situatie van de afvalinzameling is om verschillende redenen van belang:
het legt vast wat de huidige gang van zaken is;
het vormt de basis voor de evaluatie van de huidige inzamelmethode en de huidige inzamelresultaten;
het maakt inzichtelijk waar mogelijkheden liggen om het afvalbeleid en de afvalinzameling te
optimaliseren.
Dit hoofdstuk geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste zaken.

3.1 Algemene gegevens
Midden-Groningen is sinds 1 januari 2018 een gemeente bestaande uit de voormalige gemeenten HoogezandSappemeer, Slochteren en Menterwolde. De gemeenten zijn samengegaan in het kader van de gemeentelijke
herindeling in de provincie Groningen 2013-2018. In de tabel hieronder staan de kerngegevens van de voormalig
gemeenten.
Tabel 3-1: Kerngegevens op basis van CBS 2016 en aangeleverd door gemeente.
HoogezandSappemeer

Menterwolde

Slochteren

Stedelijkheidsklasse

3

5

5

Hoogbouwklasse

C

D

D

Aantal inwoners

34.177

12.233

15.698

Aantal aansluitingen

15.654

5.347

6.579

Waarvan aantal aansluitingen laagbouw

11.962

5.217

6.156

Waarvan aantal aansluitingen hoogbouw

3.914

230

332

3.2 Inzamelstructuur
De tabellen in bijlage 1 beschrijven de hele inzamelstructuur per fractie. Hierbij wordt onderscheidt gemaakt in
haalvoorzieningen (inzameling aan huis) brengvoorzieningen (verzamelcontainers op centrale punten) en de
afvalbrengpunten.
Een opvallend punt is dat er belangrijke verschillen zijn in de inzamelsystematiek voor nagenoeg elke fractie.
Afbeelding 3.1 laat dit zien voor enkele belangrijke afvalstromen die aan huis ingezameld worden.
Voor restafval geldt een aanbiedingstarief (diftar), behalve in de voormalige gemeente Slochteren;
Restafval wordt in Hoogezand-Sappemeer wekelijks ingezameld, in Slochteren en Menterwolde tweewekelijks;
GFT wordt niet aan huis ingezameld in Hoogezand-Sappemeer;
Oud papier en karton wordt middels bundels/dozen ingezameld door verenigingen. In HoogezandSappemeer middels minicontainers door de gemeente;;
Verpakkingsafval wordt middels zakken ingezameld, maar niet in Slochteren.
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Hoogezand-Sappemeer
Restafval

Menterwolde

Slochteren

1 x per week
GFT

1 x per 2 weken

1x per 2 weken

N.V.T
Oud Papier

1 x per 2 weken

1x per 2 weken

1 x per 4 weken
Verpakkingsafval

Maandelijks

Maandelijks

1 x per 4 weken

1 x per 4 weken

N.V.T.

Figuur 3-1: Belangrijke verschillen in de inzamelwijze gelden voor nagenoeg elke fractie. Hier zichtbaar voor 4
fracties.
PMD betekent verpakkingsafval van plastic, metaal en drankenkartons.

3.3 Afvalstoffenheffing
Bewoners uit Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde betalen vastrecht en daarnaast een bedrag per
geregistreerde afvallediging. Huishoudens uit de voormalige gemeente Slochteren betalen daarentegen niet apart
voor de ledigingen, maar een bedrag afhankelijk van huishoudengrootte.
Tabel 3-2: Afvalstoffenheffingen, tarieven 2018.
HoogezandSappemeer
Tariefsysteem

Volume & frequentie

Vastrecht

€ 150

240 liter container

€7

140 liter container

€ 4,20

60 liter vuilniszak

€ 1,75

30 liter vuilniszak

€ 0,90

Menterwolde

Slochteren

Aantal personen

Afvalstoffenheffing, éénpersoonshuishouden

€206

Afvalstoffenheffing, meerpersoonshuishouden

€234

Zoals blijkt uit tabel 2-2zit de gemeente Midden-Groningen met een gemiddeld tarief van ca. €230 per huishouden
achterin de groep met en soortgelijk tariefsysteem op basis van aanbieding en voorin op basis van aantal
personen.

3.4 Inzamel- en verwerkingscontracten
Inzamel- en verwerkingscontracten markeren belangrijke mijlpalen waarop de gemeente keuzes kan maken.
Vooral bij de verwerking van restafval kan de gemeente de keuze voor wel of niet aanvullende nascheiding een
rol geven. In onderstaande tabel zijn de belangrijkste lopende contracten en hun looptijd weergegeven.

Tabel 3-3: Contracten per dienst.
Dienst

Contractpartner

Inzameling restafval, GFT-afval,
verpakkingsafval en oud papier en
karton

Eigen inzameldienst

Sortering en vermarkting
verpakkingsafval

Attero

31-12-2019

Compostering GFT

Via SOZOG met OGAR

31-3-2020

Verbranden restafval

Via SOZOG met SUEZ

31-12-2021

Containermanagement en –
registratiesysteem
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4. Evaluatie
Het afvalbeheer is een balans van dienstverlening (people), milieurendement (planet), en kosten (profit). Figuur 31 laat de samenhang en de beïnvloedende factoren per aspect zien. In de volgende paragrafen volgt een
beschouwing per aspect. Hierbij zal de stand van zaken in de gemeente Midden-Groningen worden vergeleken
met die in soortgelijke gemeenten.

Figuur 4-1: De afvaldriehoek. Het streven is balans tussen People (service), Planet (milieurendement) en Profit
(kosten).

4.1 Milieurendement
De milieuprestaties op het gebied van afval worden bepaald door de volgende aspecten:
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•

•
•

De hoeveelheid huishoudelijk restafval per inwoner. Dit geeft, in samenhang met de hoeveelheid
gescheiden afval, een indicatie over de hoeveelheid afval die de burger genereert en hoe hij met dit afval
omgaat. Het kan tevens een indicatie zijn van de mate waarin de burger gefaciliteerd wordt zijn afval te
3
scheiden .
Het scheidingspercentage. Dit percentage geeft de verhouding gescheiden ingezameld afval ten
opzichte van het totale huishoudelijke afvalaanbod (gescheiden en ongescheiden) weer.
De sorteeranalyse. Hieruit blijkt welke herbruikbare fracties nog aanwezig zijn in het restafval.

4.1.1
Afvalaanbod
De hoeveelheid afval in Midden-Groningen is weergegeven in Grafiek 3-1. In totaal wordt ca. 500 kg afval per
inwoner per jaar ingezameld, waarvan ca. 200 kg per inwoner restafval is. Er worden dus al heel veel
grondstoffen ingezameld. Uit Afb. 4-2 wordt ook duidelijk dat de inzameling van grondstoffen het best lukt in
Menterwolde en het minst goed in Slochteren. Dus ook op het gebied van prestatie ten aanzien van het
milieurendement kennen de voormalige gemeenten grote verschillen.
Grafiek 4-1: Afvalaanbod in Midden-Groningen (M-G) en de drie voormalige gemeenten.

3
Indien weinig faciliteiten aanwezig zijn, zal de hoeveelheid restafval in het algemeen hoger zijn dan wanneer er veel faciliteiten
zijn. Aan de andere kant speelt ook de mentaliteit van de burger een grote rol.
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4.1.2 Scheidingspercentage
Een belangrijke graadmeter voor het vaststellen van de effecten van de inzamelwijze op het milieu is het
scheidingspercentage van het afval. Het scheidingspercentage geeft het percentage van het afval aan dat
gescheiden wordt aangeboden en dus niet in het restafval belandt.
Het scheidingspercentage wordt als volgt berekend:

ℎ

=

ℎ
ℎ

ℎ

ℎ

ℎ
+ℎ

ℎ
ℎ

100%

In onderstaande tabel zijn de scheidingspercentages voor het totaal afvalaanbod en de belangrijkste fracties
gegeven.
Tabel 4-1: Scheidingspercentages. De gekleurde vakken geven aan waar significante verbeteringen te behalen
zijn.
HS

MW

SL

M-G

Totaal

56%

73%

56%

60%

GFT-afval

71%

93%

87%

81%

Oud papier

86%

88%

80%

85%

Verpakkingsafval

50%

73%

44%

53%

Glas

91%

92%

85%

90%

Textiel

53%

69%

42%

53%

Het scheidingspercentage bedraagt voor het totale afvalaanbod van Midden-Groningen 60%. De VANG
doelstelling is 75% in 2020. Uit de scheidingspercentages van de verschillende fracties blijkt dat oud papier en
karton en glas al goed gescheiden worden (respectievelijk 85% en 90%). Verbeteringen zijn mogelijk voor met
name verpakkingsafval en textiel (beide 53%) en ook GFT (in Hoogezand-Sappemeer slechts 71% scheiding).

"We kunnen met name op
verpakkingsafval, textiel én GFT
ons nog flink verbeteren"
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4.1.3 Samenstelling restafval
Middels sorteeranalyses van het restaval kan de gemeente een goed beeld krijgen van de samenstelling van het
restafval en de mogelijkheden die dit biedt voor verdere scheiding van de grondstoffen die daar nog in worden
teruggevonden. De volgende grafiek geeft inzicht in de samenstelling van het fijne (aan huis ingezamelde)
restafval.

Grafiek 4-2: Samenstelling fijn huishoudelijk restafval in kg/inwoner/jaar

De resultaten van de sorteeranalyse 2018 van de drie voormalige gemeenten zijn vergeleken met gemeenten met
een vergelijkbaar inzamelsysteem. Dan blijkt dat er nog winst te boeken is bij verpakkingsafval, kca, GFT-afval en
oud papier.
Er blijken nog veel, gemakkelijk te scheiden, grondstoffen aanwezig in het restafval. De gemeente biedt hier
voorzieningen voor. De mensen scheiden nog onvoldoende door onwetendheid, gebrek aan kennis over het hoe
en waarom van het scheiden of gebrek aan motivatie; wat gebeurt er met de gescheiden afvalstromen? Als
iedereen zijn best zou doen kan de gemeente Midden-Groningen terug naar 100 kg/inwoner/jaar, zo blijkt uit de
grafiek hierboven.
Dat is de VANG
doelstelling
voor
2020! Deze ligt dus
al binnen bereik met
de
huidige
faciliteiten.

"Als iedereen zijn best doet halen
we, met de huidige faciliteiten,
met gemak vóór 2020 de 100kg
per inwoner per jaar"
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4.2 Afvalbeheerkosten
Onderstaande tabel geeft de begrote kosten voor het afvalbeheer in 2018 weer.
Tabel 4-2: Directe kosten afvalbeheer 2018 (Meerjarenbegroting)
Directe kosten

Begroting 2018

2018 per huishouden

Kapitaallasten/tractie € 636.152

€ 23,07

Personeelskosten

€ 1.626.977

€ 58,99

Exploitatiekosten

€ 4.033.829

€ 146,26

€ 6.296.958

€ 228,32

De afvalbeheerkosten zijn in 2018 begroot op €228,34 per huishouden, volgens de meerjarenbegroting. Deze
kosten omvatten alle kosten die direct betrekking hebben op de inzameling en verwerking van huishoudelijke
afvalinzameling en de afvalbrengpunten. Onderstaande tabel geeft de indirecte kosten voor het afvalbeheer weer:
Tabel 4-3: Indirecte kosten afvalbeheer 2018 (Meerjarenbegroting)
Indirecte kosten

Begroting 2018

2018 per huishouden

Kwijtschelding

€ 210.000

€ 7,61

Perceptiekosten

€ 45.856

€ 1,66

Overhead

€ 350.000

€ 12,69

BTW

€ 558.168

€ 20,24

€ 1.164.024

€ 42,21

De indirecte kosten vallende onder de afvalbeheerkosten zijn geraamd op € 42,21 per huishouden, volgens de
meerjarenbegroting. Deze kosten omvatten alle kosten die indirect betrekking hebben op het afvalbeheer.
Onderstaande tabel geeft de inkomsten voor het afvalbeheer weer:
Tabel 4-4: Opbrengsten afvalbeheer 2018 (Meerjarenbegroting)
inkomsten

Begroting 2018 2018 per huishouden

Afvalstoffenheffing

€ -6.368.870

€ -230,92

Inkomsten verwerking € -424.750

€ -15,40

Overige inkomsten

€ -667.362

€ -24,20

€ -7.460.982

€ -270,52

De totale inkomsten (€270,52) dekken de directe en indirecte afvalbeheerkosten (€ 270,-).

4.3 Dienstverlening (service)
Met de inzameling verleent de gemeente een dienst oftewel service aan de inwoners. De soort en de intensiteit
van de dienstverlening bepaalt hoe makkelijk de inwoners hun afval, al dan niet gescheiden, kunnen aanbieden.
Factoren die bepalend zijn voor de dienstverlening zijn:
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het aantal fracties dat aan huis ingezameld wordt, hoe meer hoe beter;
inzamelmiddelen die de inwoners ter beschikking hebben, hoe meer hoe beter;
inzamelfrequentie, naarmate de gemeente vaker en meer stoffen inzamelt is de dienstverlening hoger;
afstand tot een brengvoorziening, of aantal aansluitingen (gemiddeld) per brengvoorziening;
afrekensysteem afvalstoffenheffing.
Op al deze punten kan gesteld worden dat de gemeente voldoende faciliteiten biedt, geheel in lijn met wat
soortgelijke gemeenten bieden. De dienstverlening in Midden-Groningen is duidelijk minder voor wat betreft:
Inzameling van verpakkingsafval 4-wekelijks is een te lage inzamelfrequentie. In Slochteren wordt
verpakkingsafval niet ingezameld;
Inzameling van GFT aan huis vindt niet plaats in Hoogezand-Sappemeer;
Het aantal verzamelcontainers is minder dan landelijk gemiddeld (glas, textiel, verpakkingsafval).

4.4 Conclusie prestatie

Grafiek 4-3: Afvalstoffenheffing en hoeveelheid restafval van gemeenten in Noord-Oost Nederland met
soortgelijke tariefsystemen als Midden-Groningen
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5. Raadplegingen
5.1 Inwoners
In het project ANDERS MET AFVAL hebben we de inwoners op een voor Nederland unieke en uitgebreide wijze
actief betrokken bij de voorbereiding van het nieuw te maken afvalbeleid. Dit is conform de afspraken in het
coalitieakkoord. Wij hebben al in een vroeg stadium van het proces de mening van de inwoners gevraagd.
Daardoor kan hun mening maximaal meegenomen worden bij de meningsvorming door ons college en de
gemeenteraad.
Het betrekken van de inwoners hebben we in twee fases verdeeld. In de eerste helft van 2018 hebben we de
inwoners van de gemeente Midden-Groningen uitgenodigd hun wensen, zorgen en ideeën rondom
afvalinzameling en scheiding met ons te delen. Dat hebben we gedaan met een breed uitgezette enquête. Deze
was digitaal in te vullen, maar ook hebben we 2.000 willekeurige huishoudens aangeschreven. Verder hebben we
op bekende plekken de enquête in print neergelegd om ieder de kans te geven deze in te kunnen vullen. We
kregen ruim 1.500 volledig ingevulde enquêtes terug!
Naast de enquêtes organiseerden we in alle drie de voormalige gemeentes een Afval Inspiratiebijeenkomst om in
een open gesprek met de inwoner inzicht te krijgen in wensen en zorgen, maar ook te ontdekken hoe weinig we
eigenlijk van (het scheiden van) afval weten. Ook is er gesproken met (bijna) alle inwonersorganisaties uit heel de
gemeente. Dat waren veel mooie, intensieve gesprekken waaruit veel zorg en betrokkenheid bleek voor de eigen
leefomgeving. Los van wensen en zorgen rondom afvalinzameling en -scheiding werden in deze gesprekken
vaak drie belangrijke zaken gedeeld: pijntjes uit het verleden die nog niet waren opgelost, de (over-)belasting voor
dorpsbesturen in waar ze overal bij betrokken worden en wat er van ze wordt gevraagd. Bovendien gaven ze aan
nadrukkelijk de behoefte te hebben om beter geïnformeerd te worden hoe het zit en wat er van de inwoner wordt
gewenst. Over het hoe is de inwoner ook duidelijk: "En doe dat aub niet alleen digitaal, maar ook in print. We
willen de afvalkalender graag terug in de meterkast" en "Er moet meer worden gecommuniceerd! We weten niet
zoveel van afval en hoe alles moet"
Verder bestond de inwonersraadpleging uit:
•
Facebookpagina
•
Een apart emailadres
•
Een tweede afval enquête
•
Informatieavonden

"We willen de afvalkalender
graag terug in de meterkast"
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In de eerste afval enquête hebben wij onze inwoners open gevraagd wat hun wensen en ideeën zijn voor het
nieuwe afvalbeleid op het gebied van inzamelen en scheiden. De conclusies zijn in een praatplaat gezet:

Figuur 5-1: Praatplaat met uitkomsten eerste enquête.

In de tweede fase hebben wij de ideeën van de inwoners uit de eerste fase uitgewerkt in opties per afvalstroom.
Per afvalstroom zijn deze opties uitgedrukt in effect op afvalscheiding, gemak van inzamelen en kosten. In de
tweede enquête hebben we deze opties voorgelegd met de vraag of inwoners dat een goede maatregel vinden.
Wederom zijn 2.000 papieren enquêtes naar willekeurige huishoudens in de gemeente verstuurd. Ook was de
enquête digitaal in te vullen. De aankondiging van de enquête stond in de lokale krant, we hebben een filmpje
met informatie op de projectpagina gezet en twee informatieavonden georganiseerd. Op deze enquête hebben
we ruim 1.300 reacties ontvangen.
Belangrijke conclusies van de inwonersraadplegingen zijn:
•
Inwoners hebben grote bereidheid om hun afval te scheiden, mits de gemeente het hen makkelijk maakt (en
het er écht toe doet). Er is draagvlak voor de duurzaamheiddoelstellingen.
•
Inwoners hebben weinig kennis en inzicht over afvalscheiding (voorzieningen, scheidingsregels, financiële
aspecten).
•
Inwoners willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. Keuzevrijheid tussen opties is belangrijk.
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•

Inwoners zijn bereid extra te betalen voor concrete maatregelen die meer afvalscheiding opleveren of een
serviceverhoging.

Veel genoemde zaken zijn:
•
Er is breed draagvlak voor diftar
•
Het tarief voor het afval aanbrengpunt is te hoog
•
De ervaren dienstverlening bij het afval aanbrengpunt moet beter
•
De inzameling van verpakkingsafval moet beter
•
De inzameling van GFT-afval moet beter
•
Meer voorzieningen in de wijk voor tuinafval
•
Het oud papier moet bij de verenigingen blijven
•
De gemeente moet meer communiceren
•
Goed gedrag belonen
Het primaire belang van de inwoners bij afval is om op een makkelijke manier van het huishoudelijk afval af te
komen tegen een redelijk kostenniveau. Als het makkelijk is, willen inwoners graag hun afval scheiden.
Beleidsmaatregelen hebben meer effect, als ze aansluiten bij dit belang. Naarmate beleidsmaatregelen verder
van dit belang afstaan, vertonen de inwoners meer ontwijkgedrag. Recycling en circulariteit is van secundair
belang. Het nieuwe inzamelsysteem zal het de inwoners dus makkelijk moeten maken om het afval gescheiden
aan te bieden. We moeten wel goed uitleggen hoe het werkt. Een uitgebreide communicatiecampagne is nodig
om niet alleen de principes van het afvalbeleid en de afrekening uit te leggen, maar ook hoe men kan scheiden.

5.2 Team afvalinzameling IBOR
Het team afvalinzameling IBOR is op verschillende momenten geraadpleegd over het nieuwe afvalbeleid. De kern
van die raadpleging is: team afval wil en kan alles inzamelen wat inwoners en raad willen, mits ze daarvoor
voldoende middelen krijgt. Het primaire belang van team afvalinzameling is behoud van werk en goede
werkomstandigheden.

"De communicatie over afval,
inzameling en scheiding mag
veel beter. Dan weten we wat er
van ons wordt verwacht"
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6. Gemeentelijke visie en beleid
6.1 Droom/ambitie
Onze ultieme droom is dat wij al ons huishoudelijk afval over 1 à 2 generaties als (secundaire) grondstof
hergebruiken. Dit is nodig om de uitputting van natuurlijke grondstoffen te voorkomen. Bovendien voorkomen we
milieuvervuiling van storten en verbranden. Circulariteit is geen keus meer maar een noodzaak. Een hoog
aandeel hergebruik biedt daarnaast ontwikkelmogelijkheden voor onze (regionale) economie. Een en ander past
bij de Europese ambities naar een circulaire economie. Wij volgen hiervoor de landelijke doelstellingen zoals
vastgelegd in VANG en LAP3 die ook zijn door vertaald naar de ambities in het huidige coalitieakkoord. Met de
opbrengsten van de secundaire grondstoffen houden we de afvalstoffenheffing laag en ondersteunen wij
maatschappelijk verantwoorde initiatieven.

6.2

Doelstelling

Voor de korte termijn (2020) is ons doel om ca. 75% van het huishoudelijk afval te hergebruiken als grondstof.
Voor de middellange termijn (2025) is ons doel om ca. 95% van het huishoudelijk afval te hergebruiken. Deze
doelstellingen zijn conform de landelijke afspraken in het programma VANG.
Een goede kwaliteit van de ingezamelde afvalstoffen is van wezenlijk belang om hergebruik daadwerkelijk te
realiseren. Opnieuw te gebruiken afvalstoffen concurreren in productieprocessen namelijk met primaire
grondstoffen. Naar onze overtuiging kunnen afvalstoffen deze concurrentie alleen winnen, als de kwaliteit van de
afvalstoffen goed is. Kwaliteit is daarom één van de leidende principes voor ons nieuwe afvalbeleid, voor zover wij
daar als gemeente verantwoordelijk voor gehouden kunnen worden. De huidige ontwikkeling in de kwaliteit van
de afvalstoffen baart ons zorgen. De ervaring leert dat de kwaliteit continu om aandacht vraagt.
Inwoners verwachten een hoog serviceniveau om hun afval te scheiden. Daarvoor maken we een goede
afweging tussen de wensen en de kosten, waarbij het streven naar de doelstelling van 100 → 30kg voorop staat.

6.3 Regie
Onze ambitie is hoog. Die kunnen we alleen waar maken als we de regie voeren over onze afvalstromen. Alleen
als we grip hebben en houden op onze afval- en grondstoffenstromen kunnen we sturen wat hoe ingezameld en
verwerkt wordt. Als we de regie uit handen geven zijn we onze invloed kwijt.

6.4 Duurzaamheid
Een belangrijke pijler voor ons nieuwe afvalbeleid is duurzaamheid. Vanzelfsprekend ziet dit toe op een zo hoog
mogelijk aandeel hergebruik van afvalstoffen. Maar ook op een zo hoogwaardige manier van hergebruik (volgens
de ladder van Lansink). Wij zien duurzaamheid binnen het beleidsonderdeel ‘Afval en reiniging’ breder dan de
recycling van huishoudelijke afvalstoffen. Wij willen bij onze inkoop duurzaamheid meer centraal stellen.
Bijvoorbeeld bij de aanschaf van inzamelvoertuigen, maar ook duurzaamheidseisen stellen aan onze
afvalverwerkers. Daarnaast willen wij het goede voorbeeld geven als het gaat om de inzameling en verwerking
van ons eigen gemeentelijk afval (kantoorafval, afval van weg- en groenonderhoud enz.). Ook willen wij onze
bedrijfsvoering duurzamer maken, bijvoorbeeld de papieren afvaladministratie uitbannen.
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Figuur 6-1: Ladder van Lansink.

6.5 Financieel
Vanzelfsprekend proberen wij onze ambities te verwezenlijken tegen zo laag mogelijke kosten. Wij bezien hierbij
het kostenbegrip in brede zin: het gaat over maatschappelijke kosten en dat is ruimer dan alleen de
afvalbeheerskosten.
Wij kiezen ervoor om financiële instrumenten in te zetten om onze ambities te realiseren. Dit betekent dat
belastingen, heffingen en tarieven, maar ook kwijtscheldingen, worden ingezet om gewenst gedrag te
bevorderen. De hoogte wordt afgestemd op het beoogde gedrag. Vanzelfsprekend is de gezamenlijke hoogte van
de belastingen, heffingen en tarieven maximaal 100% kostendekkend.
Belonen van goed gedrag werkt. Zie bijvoorbeeld statiegeld. Wij willen daarom experimenteren met
beloningssystemen. Wij verwachten een betere afvalscheiding door een beloningssysteem. Een goed voorbeeld
is de inzameling van oud papier. Zouden we dit ook met andere afvalstromen kunnen doen en met andere
vormen van inzameling? Landelijk gezien zijn er, rondom afval, weinig ervaringen met beloningssystemen.
Daarom willen wij samen met onze inwoners de mogelijkheden onderzoeken.
Landelijk zijn er, in andere beleidsvelden, overigens al goede ervaringen met verschillende vormen van belonen.
Een prachtig voorbeeld is een verkeersmaatregel in dorpen in Brabant waarbij inwoners geld konden verdienen
als ze niet te hard reden binnen de bebouwde kom. De inzet werkte fantastisch: De gemiddelde snelheid ging met
sprongen omlaag waarbij inwoners werden gewaardeerd voor hun goed gedrag.
Op de mondiale markt voor secundaire grondstoffen fluctueren de marktprijzen sterk. Dit is bijvoorbeeld
afhankelijk van het sluiten van grenzen door bepaalde landen of van de internationale olieprijs. Wij willen een
robuust afvalbeleid voeren, dat niet te sterk afhankelijk is van deze prijsschommelingen.
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6.6 Inzameling en dienstverlening
Uit de afvalenquête en de interviews blijkt dat onze inwoners bereid zijn om meer aan afvalscheiding te doen,
mits de gemeente het hen gemakkelijk maakt en het er ook écht toe doet. De bereidheid om te scheiden wordt
beïnvloed door de service die wij als gemeente bieden, betrokkenheid en gewenning.
Voor de bronscheiding is een gebalanceerd, maar ook een eenduidig systeem voor de hele gemeente nodig met
halen en brengen. Haalsystemen hebben doorgaans een hogere respons, omdat ze aansluiten bij het primaire
belang van de inwoner. Maar haalsystemen kosten meer (uren en euro’s). Brengsystemen zijn aanvullend om
tekortkomingen in het haalsysteem te compenseren (bijvoorbeeld verzamelcontainers voor verpakkingsafval, voor
de mensen voor wie een haalfrequentie van 1 x per 4 weken niet voldoende is). Gezien landelijke ervaringen en
onze inwonersraadpleging willen wij de komende jaren investeren in haalsystemen, om zoveel mogelijk
afvalstromen gescheiden in te zamelen.
We zetten ons in om de betrokkenheid van iedere inwoner zo groot mogelijk te maken. Dat houdt in dat we
binnen de lijn van het ‘uniforme’ inzamelsysteem zullen zoeken naar oplossingen om deelname voor iedereen
mogelijk te maken. Communiceren en de hand bieden aan inwoners met eigen initiatieven valt daar ook onder.
Het ligt in de aard van de mens huiverig te zijn voor veranderingen, ook al kunnen wij alleen maar positieve
argumenten voor de verandering geven. Wij zijn ons bewust van dit gegeven, maar we blijven staan voor de weg
die wij, samen met de inwoners, kiezen. Dat betekent dat wij altijd de dialoog met de inwoner opzoeken en naar
oplossingen en mogelijkheden zoeken.
Als het beleid succesvol is, houden we steeds minder restafval over. Dit kan aanleiding zijn om in de toekomst de
manier waarop we het restafval inzamelen, aan te passen. Het omgekeerde geldt ook. Wanneer we met al onze
inspanningen op dienstverlening en betrekken van inwoners ons gestelde doel nog niet bereiken, kan dit
aanleiding zijn om in de toekomst de manier waarop we het restafval inzamelen, aan te passen.

6.7 Bron- en nascheiding
Wij vinden een discussie tussen bron- en nascheiding zinloos. Beide opties zijn nodig om onze ambities te
realiseren. We kiezen voor bronscheiding als dat nodig is, bijvoorbeeld voor de kwaliteit van de grondstoffen (oud
papier, textiel, GFT-afval, glas, kca). Waar het niet anders kan, kiezen we voor nascheiding, Zo halen we een
maximale hoeveelheid grondstoffen van een hoge kwaliteit uit ons afval, binnen de grenzen van de
mogelijkheden van dienstverlening binnen het inzamelsysteem. Dat betekent dat wij ons restafval niet meer
zonder nascheiding willen verbranden.

6.8 Niet huishoudelijk afval
Nederlandse gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht voor huishoudelijk afval. Dat is afval dat ontstaat in
zelfstandige particuliere huishoudens en dat door hen wordt afgegeven. Dit beleidsplan is primair hier op gericht.
Daarnaast richt ons beleid zich ook op afval dat bij onze bewoners ontstaat, maar dat strikt genomen niet onder
de definitie van huishoudelijk afval valt. Als de inzameling en verwerking van deze afvalstoffen tot
maatschappelijke problemen leidt, nemen wij een rol in de inzameling.
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Een voorbeeld is de inzameling van oude medicijnen. Er komen veel oude medicijnen in de riolering terecht en
daarmee in het oppervlaktewater. Dit leidt uiteindelijk tot resistentie van ziektemakers. Oude medicijnen die
ingeleverd worden bij apothekers vallen strik genomen onder bedrijfsafval. Apothekers zijn steeds minder bereid
om de kosten voor de afvoer te dragen, waardoor steeds meer medicijnen ongecontroleerd verdwijnen.
IBOR zamelt nu nog bedrijfsafval in (1100 liter rolcontainers). Dit past niet binnen de kaders van de Wet markt en
Overheid. Wij zullen ons in de toekomst alleen richten op bedrijfsafval en ander niet-huishoudelijk afval, als dat
voor de gemeenschap een wezenlijk voordeel heeft of als er een maatschappelijk probleem is. Bovendien helpt
ons dat de congruentie van de gemeente in beleid uit te dragen. Waarom moeten inwoners thuis wel aan
bronscheiding doen, maar nemen we bedrijven en verenigingen niet mee in de aanpak?
Daarnaast willen wij bedrijven, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties helpen bij het behalen van
hun duurzaamheiddoelstellingen, als zij daar om vragen.
Dit geldt ook voor de afvalbakken: als we thuis gaan scheiden, dan moeten we dat op straat ook gaan stimuleren.
Hier zal met de campagne Schoon Genoeg?!, samen met inwoners, aandacht aan worden besteed waarbij we
inzetten op minder afvalbakken, die vervangen worden door circulaire afvalbakken met meer verantwoordelijkheid
van de inwoner voor de eigen leefomgeving (inclusief een passende beloning)!

"Als we thuis gaan scheiden, dan
moeten we dat op straat ook gaan
stimuleren"
6.9 Bedrijfsmatige activiteiten
IBOR exploiteert nu nog een composteerinrichting aan de Vosholen in Sappemeer. Voor de toekomst wil de
gemeente Midden-Groningen zich primair richten op de inzameling van het (huishoudelijk) afval. Wij willen
daarom geen verwerkingsinrichtingen exploiteren, tenzij dat voor de gemeenschap een wezenlijk voordeel heeft.
We zullen onderzoek doen naar de kosten en baten van deze activiteit op de ‘afvaldriehoek’, duurzaamheid,
kosten en dienstverlening.

6.10

Inzet derden

Wij nodigen anderen (inwoners, organisaties, verenigingen en bedrijven) van harte uit om een rol te nemen in de
inzameling van afvalstoffen en secundaire grondstoffen. Hierbij denken wij in de eerste plaats aan dorp- en
wijkorganisaties. Dit sluit goed aan bij de principes van Het Kompas en bij het “Right to challenge”. Een voorbeeld
in de huidige praktijk is de inzameling van oud papier door de verenigingen. Wij willen samen met dorp- en
wijkorganisaties onderzoeken op welke wijzen de afvalinzameling kan verbeteren.
Vanuit onze wettelijke zorgplicht blijven wij daarbij de regie houden. Aanvragen en plannen van derden zullen wij
toetsen aan de doelmatigheidscriteria. Enkele belangrijke zijn:
•
Continuïteit
•
Duurzaamheid
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•
•

Maatschappelijke kosten (geen krenten uit de pap)
Overzichtelijk gebied

Daarnaast willen wij ook samenwerken met ondernemers om de inzameling van afvalstromen te verbeteren. Ook
kunnen we bedrijven uitnodigen om onze afvalstraat te completeren met eigen aanbod waarbij men de gemeente
ontzorgt door zaken beter (en goedkoper) te doen.

6.11

Werkgelegenheid

Onze duurzaamheidsambities bieden kansen voor stimulering van de regionale economie en voor aanvullende
(sociale) werkgelegenheid. Samen met onze partners (BWRI, WerkPro) gaan wij op zoek naar win-win situaties.
Wij kunnen namelijk met de productie van grondstoffen werk maken. Een voorbeeld is de inzameling van textiel
door Wedeka in voormalig Menterwolde of de inzameling van glas/blik met de recyclewagen. Wij willen met de
nieuwe afvalinzameling nadrukkelijk kansen bieden aan inwoners die een achterstand hebben op de
arbeidsmarkt. Dit zijn inwoners die vallen onder de participatiewet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bieden van
stages, werk/leer projecten, afspraakbanen, sociale activering en mogelijk ook beschutwerk. Wij zijn hierbij op
zoek naar maatschappelijke meerwaarde. Dit vergt nader onderzoek en uitwerking. Hierbij zal BWRI betrokken
worden.

6.12

Goed voorbeeld

Wij vragen onze inwoners om hun afval goed te scheiden. Willen wij geloofwaardig zijn in ons beleid, dan zullen
wij zelf het goede voorbeeld moeten geven. Circulair is dus het uitgangspunt bij al onze afval-gerelateerde
activiteiten. Dit betreft zowel de scheiding van ons kantoorafval, de afvalscheiding op de afvalbrengpunten alsook
het gebruik van secundaire grondstoffen. Eigen inzet als voorbeeld.

6.13

Samenwerking

Op een aantal vlakken is Midden-Groningen te klein om een rol van betekenis te spelen. Daar zullen wij de
samenwerking zoeken met andere partijen. Ook zullen we samenwerking met andere gemeenten onderzoeken
om tegemoet te komen aan de wensen van onze inwoners om bepaalde dienstverlening dichterbij te genieten.

6.14

Monitoring en evaluatie

Wij zullen de ontwikkelingen in de hoeveelheden restafval en secundaire grondstoffen monitoren. Op basis
daarvan stellen wij elke twee jaar een evaluatieverslag op.

"Dienstverleningswensen geven kansen
om mensen met een afstand tot
arbeidsmarkt toch werk te bieden"
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7. Doelstellingen en hoe daar te
komen
7.1 Doelstelling
Onze doelstelling is 75% hergebruik in 2020 en ca. 95% in 2025. Dit komt overeen met een gemiddeld
afvalaanbod van 100 kg restaval per inwoner per jaar in 2020 en 30 kg restafval per inwoner per jaar in 2025. De
doelstelling in percentage hergebruik is moeilijk te meten. Die in kilogrammen eenvoudig.
Wij kunnen het afvalaanbod in kilogram restafval per inwoner eenvoudig monitoren. Wij kunnen immers jaarlijks
zuiver vaststellen hoeveel restafval is ingezameld en verwerkt, hoeveel er weglekt als verontreiniging in
deelstromen als GFT-afval en verpakkingsafval en of de reductie van het restafval in lijn is met de verwachting.
Ook kunnen wij jaarlijks de samenstelling van het restafval, GFT-afval en verpakkingsafval middels een
sorteeranalyse laten bepalen. Op grond hiervan kan de gemeente het beleid bijsturen, door de inzameling van
grondstoffen die nog veel in het restafval zitten bij te sturen of verder te faciliteren. Ook kan er gericht op
gecommuniceerd worden.
Sturen op hergebruik en grondstoffen is veel lastiger. Niet alleen de gemeente zal hier speler in zijn. Denk
bijvoorbeeld aan de producentenverantwoordelijkheid, de oud voor nieuw regelingen die hier aan appelleren en
de toenemende handel in kringloopartikelen al of niet via marktplaatsen op internet. Wij hebben dus wel de regie
over het huishoudelijk afval, maar kunnen niet voorkomen dat wij geen zicht kunnen houden op alle
hergebruikstromen die door derden in een kringloopeconomie worden gebracht. Dit is ook niet belangrijk. Daar
waar zaken uit de hand lopen hebben wij het recht om in te grijpen, maar als zaken vanzelf goed lopen hebben
wij ook de mogelijkheid het zo te laten. Kortom het monitoren en sturen op hergebruikpercentage is niet reëel.
Herbruikbaar huishoudelijk afval zal buiten ons zicht zijn weg gaan vinden. Wij gaan hierdoor nooit aan een hoog
hergebruikpercentage komen. Wij blijven immers zitten met de onrendabele resten en bovenal het restafval.
Wij stellen ons meetbaar doel hiermee vast op 30 kilo restafval per inwoner in het jaar 2025.

"In 2025 willen we maximaal 30 kg
restafval per inwoner per jaar
hebben"
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7.2 Het vertrekpunt:

Figuur 7-1: Het vertrekpunt en de doelstelling voor 2020 en 2025.
Om het doel van 30 kg per inwoner te bereiken hebben wij na vaststelling van het beleid eind 2018, nog 6 jaren
de tijd. Voor het harmoniseren van de afvalstoffenheffing en de inzamelstructuur hebben we echter maar 1 jaar
de tijd. Deze moeten namelijk op 1 januari 2020 gelijk getrokken zijn. Er worden drie bouwstenen voorzien om tot
het doel te komen:
1.
2.
3.

De basisstrategie voor restafvalreductie en meer dienstverlening voor grondstoffen;
Aanvullende opties naar wens en keuze, passend bij de gemeente;
Gedragsbeïnvloeding, meer mensen doorlopend bewust maken van nut en noodzaak van het afval scheiden.

Binnen de bouwstenen ‘Basisstrategie’, ‘Aanvullende maatregelen’ en ‘Gedragsbeïnvloeding’ zijn vervolgens
weer keuzes te maken. Participatie en communicatie zijn echter onderdelen die essentieel zijn voor een
succesvolle invoering van het inzamelsysteem en het verkrijgen van draagvlak. Deze twee maatregelen zijn
daarom geen keuzemogelijkheid, maar een vast onderdeel van ons hele traject.
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7.3 Basisstrategie
Voor de basisstrategie kijken we in eerste instantie naar onze eigen verschillen. Menterwolde presteert immers
als best, Slochteren als het minst goed.
Als we kijken naar de top 10 van de afval scheidende gemeenten in Nederland, valt op dat alle gemeenten uit
deze top 10 al jarenlang diftar hanteren met een tariefzak. Deze maatregel stuurt het sterkst op het ontmoedigen
van het aanbieden van ongescheiden restafval. Het gemak van een minicontainer aan huis voor restafval waar je
alles in kwijt kan is er niet meer. Op het gebied van inzameling van grondstoffen wordt vooral GFT-afval (of
keukenafval) vaker opgehaald. Overige inzamelfrequenties zijn niet bijzonder hoog. In bijlage 2 is hier een
samenvatting van gegeven.
De maatregelen die voor de successen binnen onze eigen gemeente zorgen worden uitgerold, aangevuld met
extra maatregelen om een goed voorzieningsniveau te bieden.
Onze basisstrategie betreft daarmee de volgende maatregelen, rekening houdende met de bevindingen van de
evaluatie en de mening van de inwoners:
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Inzameling van restafval in eerste instantie op basis van diftar (volume/frequentie), ook in Slochteren. Op
termijn kunnen andere inzamelwijzen overwogen worden, zoals de dure zak of omgekeerd inzamelen.
Inzameling van GFT-afval middels minicontainers en verzamelcontainers bij de hoogbouw ook in
Hoogezand-Sappemeer. Voor de scheiding van keukenafval worden op vrijwillige basis keukenemmers
verstrekt. Het keukenafval mag bij het GFT-afval. GFT-afval wordt in de zomer wekelijks ingezameld.
Inzameling van verpakkingsafval middels zakken, maar 2-wekelijks, ook in Slochteren. Op langere
termijn kan overwogen worden dit middels minicontainers te doen, als het restafval inzamelen in dure
zakken gaat plaatsvinden.
Inzameling van oud papier en karton gebeurt door verenigingen. De verenigingen bepalen de wijze
waarop ze inzamelen. In Menterwolde en Slochteren gebeurt dit met dozen en bundels. In HoogezandSappemeer wordt momenteel door de gemeente met minicontainers ingezameld. We willen de
inzameling daar teruggeven aan de verenigingen. Indien er voldoende interesse is, nemen de
verenigingen het weer over. Het zal in Hoogezand-Sappemeer dus nog blijken op welke wijze hier
ingezameld gaat worden.
Er zijn twee varianten voor de inzameling van restafval:
1.

2.

In plaats van diftar kunnen we kiezen voor een 4-wekelijkse inzameling van restafval. Inwoners hebben
dan geen keuze hoe vaak ze een restafvalcontainer willen aanbieden. Het gemiddelde aanbod bij diftar
is hooguit 4-wekelijks, er zullen echter grote verschillen zijn, huishoudens die 4-wekelijks aanbieden en
huishoudens die nooit aanbieden.
In plaats van brongescheiden inzameling van verpakkingsafval kan men ook kiezen voor de inzameling
van het verpakkingsafval met het restafval en nascheiding van verpakkingsafval. In dat geval zal men 2wekelijks restafval blijven inzamelen. Een diftar prikkel is dan nog gewenst maar kan alleen op
gewichtsbasis worden gegeven. De inzameling van restafval moet dan gewogen plaatsvinden, hetgeen
aanpassingen vereist van inzamelvoertuigen en ondergrondse restafvalcontainers.

Bij elkaar geeft dit de volgende drie scenario’s voor de basisstrategie, die in het volgende hoofdstuk worden
uitgewerkt.
•
•
•

Overal diftar, volume frequentie
Inzamelfrequenties aanpassen restafval 1x per 4 weken.
Nascheiden

7.4 Aanvullende maatregelen
Hoofdstuk 9 gaat in op mogelijke aanvullende maatregelen. Omdat vele gemeenten zoekende zijn zullen er de
komende jaren meer mogelijkheden komen dan nu te beschrijven is. Dit hoofdstuk is dus een aanzet, maar kan
de komende jaren uitgebreid worden met nieuwe opties. Zinvolle opties brengen wij in praktijk.
Hoofdstuk 10 gaat in op de gedragsbeïnvloeding. Communicatie en participatie zijn hierbij de sleutelwoorden.
Alleen door een continue aandacht voor het belang van het afval scheiden en het te behalen doel kunnen wij
komen waar wij willen. Wij zullen daarbij moeten samenwerken met de inwoners. Dat kan alleen als de inwoners
het belang ervan inzien en erbij betrokken worden.
Er zal een behoorlijke tijd overheen gaan eer de doelstelling bereikt kan worden. Dit omvat onder andere de tijd
die het kost om een nieuw systeem in te voeren, gewenning bij inwoners, maar veranderingen in de productie van
de producten die de inwoners afdanken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de omvang en samenstelling van de fractie
verpakkingen.
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8. Harmoniseren basisstrategie
inzameling
De basisstrategie van onze inzameling moet eerst geharmoniseerd worden. Daarvoor hebben we verschillende
scenario’s doorgerekend. Het is de bedoeling dat een besluit genomen wordt over het invoeren van één van deze
scenario’s.

8.1 Scenario’s
De scenario’s zijn uitgewerkt en doorgerekend. In de bijlagen 3 t/m 5 zijn respectievelijk scenario 1, 2 en 3 terug
te vinden. Het resultaat van de doorrekening is weergegeven in de volgende afbeelding. Op de verticale y-as
staat het milieurendement (hoeveelheid restafval in kg/inwoner/jaar). Op de horizontale x-as staan de kosten of
besparing ten opzichte van de huidige situatie.
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Grafiek 8-1: Resultaat van de scenarioberekeningen.
Uit de berekeningen blijkt dat met het doorvoeren van harmonisatiemaatregelen en de invoering van diftar in
Slochteren op gelijke basis als in Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer een forse besparing op restafval (60
kg /inwoner) zal worden gerealiseerd. De kosten nemen gemiddeld genomen per huishouden € 21,- toe. De extra
inzameling van GFT heeft hier het grootste aandeel in.
Met het uitbreiden van ‘diftar’ over de gehele gemeente wordt het systeem gelijk gemaakt. Het grootste deel van
de inwoners heeft al goede ervaring met dit systeem. De inwoners hebben zelf in de hand hoe vaak zij hun
restafvalcontainer aanbieden. Uit de prestaties van vergelijkbare gemeenten met een diftarsysteem, blijkt dat
afrekening op basis van aanbod restafval, of liever vanuit het principe ‘de vervuiler betaalt’ of nog beter ‘afval
scheiden loont’, het best sturende systeem is om het restafval omlaag te krijgen. Met de extra toevoeging van de
inzameling van GFT en het wekelijks inzamelen in de zomermaanden, wordt met dit scenario de meeste service
aan de inwoners gegeven.
Met de keuze voor scenario 2, afschaffen van diftar naar slechts 1x per 4 weken restafval aan huis ophalen, wordt
een zelfde effect op restafvalreductie bereikt. De extra kosten zijn minder hoog omdat inzamelkosten voor
restafval minder worden en omdat de perceptiekosten voor diftar vervallen. Voor inwoners van Menterwolde zal
deze stap een kleine zijn omdat veel huishoudens reeds gewend zijn aan het minder vaak aanbieden en beter
scheiden van restafval. Voor de inwoners van Hoogezand-Sappemeer is dit een hele grote verandering. In plaats
dat zij de keuze hebben de container elke week aan te bieden, wordt hun ‘vrijheid’ in het kiezen om al dan niet
restafval aan te bieden het sterkst beperkt. Voor de inwoners van Slochteren zal de stap ook een hele grote zijn.
Zij zijn namelijk gewend om hun restafval aan te bieden, zonder dat dit voor hun directe financiële gevolgen heeft.
In het huidige systeem zijn ze nog niet gewend om gestuurd te worden het restafval minder vaak aan te bieden.
De invoering zal hier op veel weerstand stuiten, maar blijft desalniettemin een kosteneffectieve maatregel. In dit
scenario kan een verdere prijsprikkel voor beter scheiden nog op het volume van de container plaatsvinden.
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Met de keuze voor scenario 3, nascheiding van verpakkingsafval, wordt een zelfde effect op restafvalreductie
bereikt. Nascheiding kan echter pas gecontracteerd worden als de gemeente een nieuw verwerkingscontract gaat
afsluiten in 2021. De haalbare besparing bedraagt ca. € 0,20 per huishouden. Deze optie kan alleen in
samenhang met diftar op gewichtsbasis en frequentie.
In de berekeningen is ervan uitgegaan dat de investeringen annuïtair afgeschreven worden. Hiermee zijn de
afschrijvingskosten per jaar gelijk, zodat alternatieven beter te vergelijken zijn. De berekeningen zijn ook allemaal
gebaseerd op de huidige tarieven, die onder andere in nog lopende contracten zijn afgesproken. Tarieven kunnen
veranderen door contractvernieuwingen, maar ook door landelijke besluitvorming, zoals de verhoogde
verbrandingsbelasting van restafval en de onzekerheid over de hoogte van de vergoedingen voor
verpakkingsafval.

8.2 Toetsing scenario’s aan de afvaldriehoek
Per scenario is een afvaldriehoek weergegeven. De kleuren geven aan hoe deze scenario’s scoren ten opzichte
van de huidige situatie.
•
Rood:
veel slechter
•
Oranje:
slechter
•
Geel:
gelijk aan huidig
•
Groen:
beter
8.2.1 Scenario 1

Kosten

Regie

Milieu

Dienstverlening

Voor
In het grootste deel van onze gemeente hebben we een diftar systeem. De meeste inwoners zijn hier dus al aan
gewend. Daarom dat ook de meeste inwoners in de enquête aangegeven hebben, dit scenario de voorkeur te
geven boven het afschaffen van diftar.
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Met dit systeem hebben de inwoners zelf direct invloed op hun afvalaanbod. Goed scheiden loont met diftar voor
elk huishouden. Ze hebben bovendien zelf ook de vrijheid om te bepalen of ze wel of niet hun container ter
lediging aanbieden in een inzamelronde. Doordat wij de inwoners de mogelijkheid bieden om te kiezen voor het
ledigen of niet, leveren we een hoog service niveau, waarbij we wel sturen op het verminderen van het aanbieden
van restafval.
Het uitbreiden van het diftar systeem heeft tot gevolg dat we een grote verbeterslag halen in het verminderen van
de hoeveelheid restafval. De prognose die we hier geven is gebaseerd op ervaringen in andere gemeenten en
geldt als gemiddelde voor de gemeente Midden-Groningen. Dit is een behoudende berekening. In ons huidige
systeem presteert Menterwolde al gelijk aan de prognose die we stellen voor heel Midden-Groningen. Met het
uitbreiden van de service op het inzamelen van grondstoffen, zoals het vaker ophalen van verpakkingsafval aan
huis, het uitbreiden van communicatie en extra in te zetten op participatie zijn betere resultaten haalbaar.
Diftar hoeft geen eindstation te zijn, maar kan indien gewenst ook als tussenstation werken als we nog verder
willen gaan sturen op het inzamelen van grondstoffen en het verminderen van restafval.
Tegen
Het registreren van de aanbiedingen en het opstellen van facturen kost veel werk. Dit verklaart ook het grootste
deel van de hogere kosten ten opzichte van scenario 2.
8.2.2 Scenario 2

Kosten

Regie

Milieu

Dienstverlening

Voor
In dit geval gaan we de frequentie van inzameling van restafval aanzienlijk verminderen. Dit stuurt heel sterk op
het verminderen van het aanbod van restafval.
Het afschaffen van diftar, en diens administratie, en het verminderen van het aantal inzamelrondes, levert ten
opzichte van scenario 1 een besparing op. Dit is nog altijd circa € 12,- meer dan wat de inwoners nu betalen. Dit
verschil wordt verklaard door de hogere inzamelfrequentie op GFT-afval.
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Tegen
Inwoners hebben minder keuzevrijheid in het al dan niet aanbieden van de restafvalcontainer. Een ronde
wachten, betekent immers dat de container pas vier weken later weer geleegd zal worden. Dit is een heel sterk
sturingsmechanisme, met name doordat de service op restafval aanzienlijk lager wordt. Voor inwoners van
Hoogezand-Sappemeer is deze wijziging het meest ingrijpend, omdat daar nu nog 1 x per week restafval
ingezameld wordt.
Dit systeem heeft een lagere dienstverlening naar onze inwoners toe dan het invoeren van diftar. Een
meerderheid van de respondenten van de enquête vond dit systeem een slecht idee.
Ook hier zullen we een tegemoetkoming moeten bedenken voor huishoudens die wegens omstandigheden meer
afval hebben dan andere huishoudens, zoals medisch afval.
8.2.3 Scenario 3

Kosten

Regie

Milieu

Dienstverlening

Voor
Nascheiden is voor onze inwoners heel makkelijk. Verpakkingsafval wordt niet (meer) apart ingezameld. Inwoners
hoeven dus geen plek in of aan huis in te richten om het verpakkingsafval op te slaan tot het moment van
inzamelen. Dit is daarom een hoge mate van dienstverlening. Echter we willen blijven sturen op het ontmoedigen
van het aanbieden van restafval. Daarom voeren we diftar op gewicht in.
Bij nascheiden vervallen de kosten voor de inzameling van verpakkingsafval. Ten opzichte van de huidige
situatie, en ook de andere scenario’s, levert dit een grote kostenbesparing op.
Tegen
Bij nascheiden verliezen we de boodschap die we met bronscheiding uitdragen. De boodschap van nascheiden is
namelijk dat het verpakkingsafval in de fabriek uit het restafval gescheiden kan worden. Het risico bestaat dat
inwoners dit ook gaan denken over andere fracties en er zo meer GFT, textiel en papier in de restafvalcontainer
terecht komt. Dit kunnen we niet nascheiden voor hergebruik.
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Nascheiden kan pas ingaan als we ons contract voor de verwerking van restafval opnieuw moeten aanbesteden.
Dit is op zijn vroegst per 1 januari 2022. Dit is te laat voor de wettelijke harmonisatie.
Bij nascheiden van verpakkingsafval blijven we wel sturen op het scheiden van de andere grondstoffen. Hiervoor
voeren we diftar in op basis van afrekening op gewicht. Kunststof verpakkingsafval heeft ten opzichte van andere
fracties, nauwelijks invloed op het gewicht van de container. Door op gewicht af te rekenen, zullen inwoners
gestimuleerd worden hun grondstoffen, behoudens verpakkingen, beter te scheiden. Van de respondenten uit de
enquête vond 75% dit een slecht idee.
Bij nascheiden verliezen wij als gemeente de regie over de kunststofketen. De verwerker scheidt niet alle soorten
kunststof er uit: uiteindelijk wordt niet de volledige fractie kunststof uit het restafval gescheiden. Veel grondstoffen
gaan zo nog verloren, en na een snelle directe afname van de hoeveelheid restafval is een verdere verbetering
niet mogelijk omdat wij daar als gemeente geen invloed op hebben.

8.3 Risico’s van ontwijkgedrag
8.3.1 Dump
4
In 2004 is geconcludeerd dat er een relatie bestaat tussen tariefheffing en ontwijkgedrag van (grof) huishoudelijk
afval. Dit is voor een groot deel afhankelijk van de hoogte van de tarieven en de inrichting van het
inzamelsysteem. Onderzoeken van Rijkswaterstaat en provincies tonen aan dat meer mensen grof huisvuil op
illegale wijze dumpen naarmate de tarieven (voor bijvoorbeeld het halen of brengen van grof vuil) hoger worden.
In de praktijk blijk dit gedrag echter van korte duur. Bij beleidswijzigingen (zoals de invoering van diftar, of
verhoging poorttarief milieustraat), worden tijdelijk meer illegale stortingen aangetroffen. Na een periode van circa
2 maanden neemt dit weer af, wat suggereert dat acceptatie heeft plaatsgevonden.
De gemeente Hengelo heeft op 1 januari 2012 diftar ingevoerd op basis van volume frequentie. Eén kwartaal na
invoering hiervan is een voortgangsrapportage opgesteld met cijfers over de inzameling maar ook over meldingen
5
van dumpingen . Uit de gegevens van de gemeente blijkt dat het ontwijkgedrag, zoals het illegaal dumpen van
afval, substantieel is gestegen in de eerste maand na de invoering van diftar. De maanden daarna laten weer een
afname zien richting het niveau van voor de invoering van diftar.
Conclusie: we verwachten een toename in dumpingen in alle drie de scenario’s. Deze toename zal wel tijdelijk
van aard zijn. Aanpassingen van de openingstijden van de afvalbrengpunten kan de mate van de dump voor een
groot deel voorkomen.
8.3.2 Bijplaatsingen
In de praktijk is al veel bekend over het fenomeen bijplaatsingen. Er lijkt geen directe relatie te bestaan tussen het
inzamelsysteem dat een gemeente hanteert en de ernst van de bijplaatsingen. Bijplaatsing is een primair
6
gedragsprobleem .
Conclusie: we verwachten geen toename van bijplaatsingen op de locaties waar dat nu ook al gebeurt.
8.3.3 Zwerfafval
In alle drie de scenario’s sturen we op de service voor restafval. Het wordt hierdoor minder makkelijk,
aantrekkelijk, om restafval weg te gooien. De angst bij veel gemeenten die voor de keuze van een nieuw

4

Bron: NVRD 2004, Afwegingskader inzameling grof vuil
Bron: Hengelo 2012. Voortgangsrapportage diftar Hengelo eerste kwartaal.
6
Bron: Voorbij Bijplaatsingen, 2010, IPR Normag, Dijksterhuis & van Baaren, Tabula Rasa, in opdracht van Nederland Schoon,
Agentschap NL en NVRD
5
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inzamelsysteem staan, waarbij met name een tarief op restafval geheven wordt, is dat er meer zwerfafval
ontstaat.
Ten eerste is het belangrijk dat we onderscheid maken tussen zwerfafval en huishoudelijk afval. Zwerfafval is
ander afval dan huishoudelijk afval: zwerfafval is het “waai-afval” in de openbare omgeving. Zwerfafval is afval dat
door mensen bewust of onbewust is weggegooid of achtergelaten op plaatsen die daar niet voor bestemd zijn of
door indirect toedoen of nalatigheid van mensen op zulke plaatsen terecht is gekomen. Zwerfafval is vaak een
restant van een consumptie. Huishoudelijk afval is een verzamelnaam voor het afval dat ontstaat door de normale
werking van een huishouden.
In 2005 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de oorzaken van zwerfafval. Dit onderzoek bestond uit
literatuuronderzoek en veldonderzoek. Uit het literatuuronderzoek, gericht op krantenberichten over zwerfafval,
blijkt dat in 22% van de gevallen het tariefsysteem als oorzaak aangewezen wordt en in 37%
baldadigheid/desinteresse.
In het veldonderzoek zijn een groot aantal mogelijke oorzaken gecorreleerd aan de hoeveelheid zwerfafval. Hierin
werd de conclusie getrokken dat diftar geen invloed heeft op de aanwezigheid van fijn zwerfafval (<10 cm). In
7
gemeenten met diftar bleek de hoeveelheid grof zwerfafval zelfs lager dan in gemeenten zonder diftar . Er blijkt
dus een groot verschil te zitten tussen de opvattingen en de werkelijke metingen.
In de BCA gemeenten (Cuijk en omgeving) heeft in 2017 een onderzoek plaatsgevonden naar de samenstelling
van het afval in de afvalbakken in de openbare ruimte. De BCA gemeenten hebben al ruim 20 jaar een diftar
systeem. De aankleding voor het onderzoek was de frequentieverlaging van de inzameling restafval. In dit
onderzoek zijn onder andere interviews gehouden met gemeenten die recent diftar hadden ingevoerd. Hieruit
bleek dat deze gemeenten wel vermoedden dat er meer huishoudelijk afval in de openbare voorzieningen
gegooid werd echter, de omvang is slechts gering en wordt niet als problematisch beschouwd. Een
frequentieverlaging van inzameling restafval in de BCA gemeenten zelf, had geen extra effect op de hoeveelheid
huishoudelijk afval in de openbare voorzieningen.
Wij zijn ons er van bewust dat een verandering aan ons inzamelsysteem effect kan hebben op de hoeveelheid
afval in de openbare voorzieningen. Op basis van de ervaringen in andere gemeenten zal dit niet problematisch
zijn.
We zullen wel onze openbare voorzieningen aanpassen op de locatie en het gebruik. Zo zorgen we voor een
logische verdeling van de afvalbakken en dragen we er ook in onze buitenruimte onze
duurzaamheidsdoelstellingen mee uit. Dit biedt dus ook ruimte om te experimenteren met afvalscheiding in de
openbare ruimte, op plekken die hier geschikt voor zijn.

7

Bron: Tauw 2005. Onderzoek naar de oorzaken van zwerfafval.
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9. Aanvullende maatregelen
In de drie scenario’s is een voorzet gegeven voor de basisstrategie voor de afvalinzameling. Willen we
doorgroeien naar de doelstelling van 30 kg restafval per inwoner in 2025, dan zijn aanvullende maatregelen
nodig. Wij beschrijven in dit hoofdstuk in hoofdlijnen een aantal mogelijke aanvullende maatregelen voor de
inzamelstructuur. Maatregelen voor de gedragsbeïnvloeding beschrijven we in het volgende hoofdstuk.
Landelijke ervaringen wijzen uit dat het belangrijk is om “gemakkelijk te maken wat we graag willen hebben”. We
willen daarom investeren in laagdrempelige voorzieningen, bijvoorbeeld meer inzameling aan huis, of de burger
op een andere manier verleiden om zijn afval te scheiden.
Het effect van deze maatregelen op de afvaldriehoek, wordt uitgedrukt ten opzichte van de huidige situatie in
2018. Ze kunnen dus ook bij de effecten van de scenario’s uit de basisstrategie opgeteld of afgetrokken worden.

•Afval Loont
•Schoon Genoeg
•Luierinzameling
•Chemokar
•Medicijnen en naalden
•Textiel
•Recyclewagen
•BEST-tas
•Oud papier
•Onderzoek afvalbrengpunt.
•Openingstijden verruimen
•Grof afval 3x gratis
•Nascheiden grof restafval
•Wormenhotels
•Tuinafval in wijkdepots
•Brengvoorzieningen scholen
•Grof afval aan huis

Aanvullend
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9.1 Quickscan Afval Loont
Wij zijn overtuigd van de positieve werking van het belonen van goed gedrag. Daarom willen wij
beloningssystemen invoeren. Het basisprincipe van Afval Loont is dat onze inwoners een vergoeding ontvangen
als zij bepaalde afvalstromen gescheiden inleveren in een “afvalwinkel”. Het aangeboden afval wordt bij inleveren
gewogen. Als de grondstoffen van goede kwaliteit zijn, ontvangt men een bedrag per kilo. Hiermee wordt goed
gedrag direct beloond. Eigenlijk is dit omgekeerde diftar. Wij verwachten dat een dergelijk beloningssysteem
mensen, die nu niet aan afvalscheiding toekomen, aanspoort hun afval wel te gaan scheiden. Het systeem is
aanvullend op ons bestaande inzamelsysteem. De afvalwinkel kan bemenst worden door mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt.
Er zijn landelijk gezien beperkte ervaringen met Afval Loont. Het inrichten en het uitvoeren van een volledig
project volgens het concept van Afval Loont zal voor de gemeente Midden-Groningen circa €130.000 per jaar
kosten. Het levert een besparing van 5 kg restafval per inwoner per jaar op.
Omdat er slechts beperkte praktijkgegevens over de kosten en de effecten van dergelijke systemen zijn, willen wij
deze eerst in een QuickScan inzichtelijk maken. Voordat wij tot invoering overgaan zullen wij hierover overleg
voeren met de gemeenteraad. De kosten van een dergelijke QuickScan worden geraamd op € 15.000.
Verder willen wij – in het kader van de participatie - samen met onze inwoners andere mogelijkheden
onderzoeken. Bijvoorbeeld bij de inzameling van afvalstoffen of de adoptie van verzamelcontainers.

9.2 Kwijtscheldingsbeleid
Het huidige kwijtscheldingsbeleid ontneemt een belangrijk deel van de financiële prikkel van diftar om het afval te
scheiden. Daarom willen wij de gegevens over het jaar 2018 onderzoeken met als doel om de financiële prikkel te
versterken.

9.3 Schoon genoeg
We willen onderzoeken of we wijken/dorpen kunnen belonen voor het zwerfvuilvrij houden van hun eigen
leefomgeving (want de gemeente hoeft niet meer te komen). Dit gaan we o.a. ontdekken in de aansluitende
campagne Schoon Genoeg?!

9.4 Luierinzameling
Wegwerpluiers en incontinentiemateriaal vormen een belangrijk deel van het huidige restafval, circa 7%. We
halen onze doelstellingen niet als we hier geen oplossing voor hebben. Het inrichten en het uitvoeren van een
inzamelsysteem voor de gescheiden inzameling van luiers gaat ons circa €30.000,- per jaar kosten. Het levert
een besparing van 6 kg restafval per inwoner per jaar op.
Momenteel zijn er in Nederland geen adequate verwerkers van luiers. Er zijn wel enkele initiatieven in het midden
en zuiden van het land.
Samen met Drentse en Groninger gemeenten onderzoeken wij momenteel de mogelijkheden om
verwerkingscapaciteit in het noorden van het land te realiseren en om een inzamelstructuur te realiseren.
Bundeling van krachten is nodig om voldoende aanbod te realiseren om voor marktpartijen interessant te zijn om
investeringen te plegen en om een efficiënte inzamelstructuur te realiseren.
Voorlopig bestaan de kosten uit een tijdsinvestering die binnen de bestaande capaciteit geleverd wordt.
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9.5 Chemokar
De chemokar zamelt nu klein chemisch afval in in de voormalige gemeente Menterwolde op een aantal
standplaatsen.
Wij willen dit uitbreiden naar onze hele gemeente. De inzamelfrequentie is 1 keer per maand. De extra kosten
worden geraamd op € 32.000 per jaar. De winst is ca. 0,16 kilo per inwoner. Invoeringsdatum medio 2019. Als we
stoppen met de chemokar in voormalig Menterwolde, levert dat een besparing op van ca. € 8.000. Het “verlies” is
ca. 0,05 kilo per inwoner.

9.6 Medicijnenrestanten en naalden
In voormalig Hoogezand-Sappemeer halen wij medicijnenrestanten en afgedankte naalden op bij de apotheek. In
voormalig Slochteren en Menterwolde verlenen wij deze service niet.
Voor de toekomst willen wij in overleg treden met de apothekers om samen te werken bij de inzameling van de
restanten en naalden.. De extra kosten worden geraamd op € 35.000 per jaar. Invoeringsdatum medio 2019. De
winst is ca. 0,08 kilo per inwoner.

9.7 Textielinzameling
In voormalig Menterwolde haalt het sw-bedrijf Wedeka het textiel 1 keer per maand huis aan huis op. Daarnaast
legen zij de textielcontainers. Alle textiel – en dus ook de opbrengst - komt ten goede aan Wedeka. Met deze
opbrengst financiert Wedeka de sw-werkgelegenheid. Dit willen wij continueren.
Wij willen in overleg treden met onze partners van BWRI en/of WerkPro om te onderzoeken of wij de
textielinzameling kunnen uitbreiden naar onze hele gemeente. De huidige opbrengst van € 65.000 per jaar in
Hoogezand-Sappemeer en Slochteren wordt dan ingezet om de extra sw- en pw-werkgelegenheid te financieren,
die wij op 3 – 5 fte ramen. Naast de maatschappelijke voordelen kan dit ook een besparing opleveren in ons
BUIG-budget. De milieuwinst is ca. 0,44 kilo per inwoner.
Als we stoppen met de textielinzameling door Wedeka in Menterwolde, levert dat een opbrengst op van ca. €
15.000. Wel gaat dit ten koste van de sw-werkgelegenheid en zal de ingezameld textielhoeveelheid licht dalen
met 0,03 kilo per inwoner..

9.8 Recyclewagen
De recyclewagen zamelt nu glas, blik en kleine elektrische apparaten in in de voormalige gemeenten
Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer. Wij willen dit gebied uitbreiden met de voormalige gemeente
Slochteren. De inzamelfrequentie wordt in de hele gemeente 1 keer per 4 weken. In voormalig Menterwolde
betekent dit een halvering van de huidige inzamelfrequentie. Hiermee is het mogelijk om deze maatregel vrijwel
kostenneutraal in te voeren. Invoeringsdatum medio 2019. Met deze maatregel sluiten we aan bij het primaire
belang van onze inwoners om makkelijk van hun afval af te komen. We verwachten een milieuwinst van ca. 0,32
kilo per inwoner.
We willen onderzoeken of we het aantal in te zamelen afvalstromen kunnen uitbreiden met kringloopgoederen,
bijvoorbeeld in combinatie met de BEST-tas (boeken, elektronica, speelgoed en textiel). Het toevoegen van de
BEST-tas aan ons huidige inzamelsysteem levert naar verwachting een besparing van ruim 2 kg restafval per
inwoner op. De kosten per jaar zijn circa €26.000.
Als we stoppen met de recyclewagen, levert dat een besparing op van ca. € 188.000. Wel gaat dit ten koste van
de sw-werkgelegenheid en zal de ingezamelde glashoeveelheid licht dalen met ca. 0,50 kilo per inwoner.
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9.9 Oud papier
In voormalig Slochteren en Menterwolde wordt het oud papier ingezameld door verenigingen, scholen e.d. Wij
willen proberen dit uit te rollen naar voormalig Hoogezand-Sappemeer. Daarom hebben wij in HoogezandSappemeer verenigingen e.d. opgeroepen zich te melden, als zij interesse hebben om de inzameling van oud
papier op te pakken. In nauw overleg willen wij met hen onderzoeken of een doelmatige inzameling is te
organiseren. Als de inzameling in een belangrijk deel van de gemeente verzorgd kan worden, draagt de
gemeente deze taak over. De opbrengst die Hoogezand-Sappemeer ontving voor het oud papier, vervalt dan aan
de verenigingen (afhankelijk van de internationale marktprijzen ca € 100.000 per jaar).
Daarna willen wij in overleg treden met de verenigingen e.d. in voormalig Slochteren en Menterwolde, om te
onderzoeken of er nog hiaten zijn in de inzameling in die voormalige gemeenten en of er nog mogelijkheden zijn
om de opbrengst (in kilo per inwoner) te verhogen.

9.10

Grof huisvuil

Wij zien voor het grof huisvuil kansen voor een hoger aandeel recycling en hergebruik. Nu verdwijnt nog te veel
grof huisvuil ongesorteerd in de verbrandingsoven.
9.10.1 Nieuw afvalbrengpunt
Wij beginnen daarom in 2019 met de voorbereiding van een nieuw afvalbrengpunt in onze gemeente. Onze
huidige afvalbrengpunten zijn gedateerd. Ze zijn niet ontworpen met het oog op maximaal hergebruik. De
afvalscheiding schiet te kort en voldoet niet aan de wettelijke eisen. Binnen de beschikbare ruimte is dit alleen
met hoge kosten te verbeteren. Daarnaast ligt het afvalbrengpunt in Hoogezand naast een woonwijk en is het
bezoekersaantal een zorgpunt gezien de mogelijke overlast in de buurt.
Voor het nieuwe afvalbrengpunt staan klantvriendelijkheid en hergebruik centraal. Onze visie is het maken van
een grondstoffenrotonde: Wij willen het nieuwe afvalbrengpunt combineren met een kringloopwinkel en een
demontagelijn. Wij zien hier mogelijkheden voor praktische werkgelegenheid. Herbruikbare afvalstoffen (eigenlijk
zijn dat producten) willen wij een kans op een tweede leven geven. Afvalstoffen die niet meer voor hergebruik
geschikt zijn willen wij zoveel mogelijk demonteren, zodat de materialen waaruit zij bestaan hergebruikt kunnen
worden als grondstof. Een voorbeeld is een versleten bankstel. Het resterende grof huisvuil willen wij zoveel
mogelijk gescheiden afvoeren, opdat recycling maximaal is.
Daarnaast willen wij particulieren op het nieuwe afvalbrengpunt de ruimte bieden om met initiatieven te komen om
afval te verwerken, bijvoorbeeld te demonteren of te hergebruiken.
De voorbereidingen voor een nieuw afvalbrengpunt zullen al gauw enkele jaren duren. Dit heeft te maken met
een onderzoek naar een geschikte locatie, grondverwerving, wettelijke procedures en bouwtijd. Voor externe
ondersteuning verwachten wij € 50.000 nodig te hebben.
Met onze buurgemeenten willen wij de mogelijkheid bespreken om onze afvalbrengpunten ook open te stellen
voor inwoners uit de buurgemeenten.
9.10.2 Openingstijden afvalbrengpunt
Wij zijn alvast een intern onderzoek begonnen hoe we de drukte op het afvalbrengpunt in Hoogezand beter
kunnen reguleren. Het is per direct noodzaak om de bezoekersstroom op het afvalbrengpunt beter te reguleren.
We willen hiervoor de openingstijden verruimen, zodat er betere spreiding van het aantal bezoekers mogelijk is.
Dit is tegelijkertijd een verbetering van de dienstverlening aan onze inwoners. Zij kunnen op meer momenten van
hun grof afval af. Een avondopenstelling + opening op elke zaterdag van de afvalbrengpunten kost jaarlijks
€122.000. Per huishouden is dat €4,50.
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9.10.3 Tarief op afvalbrengpunt
e
Uit de overleggen met bewoners en de 1 enquête, kwam duidelijk naar voren dat de wens leeft om het grof
huishoudelijk restafval 3x per jaar gratis naar het afvalbrengpunt te kunnen brengen. Het gevolg van het mogelijk
maken het grof huishoudelijk restafval voor elk huishouden 3x per jaar gratis te maken is dat we verwachten meer
ongescheiden grof huishoudelijk restafval te ontvangen. Bovendien kunnen we op ons huidige afvalbrengpunt niet
de toegang controleren. Een bijeffect is dat inwoners van omliggende gemeenten of bedrijven hun afval bij ons
komen brengen. We verwachten daarmee een toename in het ongescheiden afval en een grotere drukte op het
afvalbrengpunt. Bovendien lopen we de huidige inkomsten van het grof huishoudelijk afval mis. Alles bij elkaar
een kostenpost van ca. € 550.000, of € 20 per huishouden.
e

e

In de 2 afvalenquête werd de wens uit de 1 afvalenquête (om drie keer gratis grof afval te brengen) fors
genuanceerd.
9.10.4 Nascheiden grof restafval
Op ons huidige afvalbrengpunt kunnen we ons afval niet optimaal scheiden. Totdat we een nieuw afvalbrengpunt
hebben, kunnen we ons ongescheiden grof afval laten nascheiden. Hiervoor moeten we wel een contract met een
verwerker aangaan. We kunnen hiermee ruim 13,5 kilo afval nog recyclen. De kosten zijn geraamd op jaarlijks
circa €22.000,-.
9.10.5 Grof afval aan huis ophalen (kringloop)
Een goede dienstverlening kenmerkt zich door zo veel mogelijk grondstoffen aan huis op te halen. In dat kader
willen we de kringloop in de gelegenheid stellen het grof afval bij huishoudens op afspraak in te zamelen. Zij
sorteren de herbruikbare/verkoopbare spullen uit en brengen de rest gesorteerd naar de milieustraat. Dit bespaart
in totaal 8 kilo restafval per huishouden. De inzameling zal circa €10.000 per jaar kosten, oftewel €0,35 per
huishouden.

9.11

Wormenhotels

Wormenhotels heb je in verschillende vormen en maten. In Amsterdam worden wormenhotels geplaatst waar
hele buurten gebruik van kunnen maken. Er bestaan ook wormenhotels die je als inwoner in je eigen tuin kunt
plaatsen. De wormen in het wormenhotel verwerken onbewerkte etensresten tot vloeibare geconcentreerde
compost. Met een wormenhotel kan veel groente- en fruitafval (keukenafval) beter gescheiden worden. Als
iedereen goed zijn best doet, kunnen we bijna 8 kg etensresten beter scheiden.
De kosten voor de buurt-wormenhotels zoals het model in Amsterdam worden geraamd op €10.000 per stuk. Een
wormenhotel inclusief wormen voor particulieren kost €150,- per stuk.

9.12

Tuinafval in wijkdepots

Veel inwoners hebben ons gevraagd of het mogelijk was om het tuinafval via wijkdepots in te zamelen. Grote
hoeveelheden grof tuinafval hoeven dan niet meer naar het groendepot gebracht te worden.
We schatten in dat op deze manier 6 kg tuinafval beter gescheiden kan worden, omdat het dan niet meer bij het
restafval verdwijnt. De kosten voor het inrichten van dit systeem en het inzamelen worden geraamd op €91.000
per jaar.

9.13

Brengvoorzieningen op scholen

We willen scholen in de gelegenheid stellen een rol te spelen bij de inzameling. In ruil voor het beheer van de
voorzieningen, krijgen zij een vergoeding. Dit levert ons een besparing voor de inzameling op, met name voor de
inzameldienst. De kosten zijn geraamd op €47.000 per jaar. We verwachten een positief effect op de
afvalscheiding omdat inwoners zich graag inzetten voor een goed doel, zoals een school.
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9.14

Aanpak bijplaatsingen

Bij het hoofdstuk over de scenario’s is het fenomeen bijplaatsingen al genoemd. Ook in onze gemeente komt dit
voor. Uit landelijke experimenten blijkt dat het aantal bijplaatsingen beduidend afneemt, als de locatie van de
verzamelcontainers opnieuw ingericht wordt. Hoe persoonlijker de inrichtingen, hoe minder bijplaatsingen. De
inrichting kan persoonlijker gemaakt worden met (kunst) bloemen, bankjes, heggen, verlichting enz. Verder is
goede communicatie in de directe omgeving belangrijk. De kosten van de herinrichting worden geschat op ca. €
5.000 per locatie.

9.15

Resumé

In onderstaande tabel is een overzicht van de effecten van de maatregelen te zien.
Tabel 9-1: Effecten van aanvullende maatregelen.
Maatregel

Mutatie
restafval
kg/inw/jaar

totale kosten € per hh
op jaarbasis per jaar

Afval Loont invoeren

-5,0

€ 129.219,11

€ 4,69

Luierinzameling

-6,0

€ 29.060,46

€ 1,05

Inzet chemokar uitbreiden

-0,16

€ 32.000,00

€ 1,16

Inzet chemokar afschaffen

+0,05

-€ 8.000,00

-€ 0,29

Medicijnresten en naalden

-0,08

€ 40.000,00

€ 1,45

Textielinzameling uitbreiden

-0,44

€ 65.000

€ 2,36

Textielinzameling afschaffen

+0,03

-€ 15.000

-€ 0,54

Recyclewagen uitbreiden

-0,32

nihil

nihil

Recyclewagen afschaffen

+0,50

-€ 188.000

-€ 6,81

BEST tas inzameling periodiek

-2,1

€ 26.042,33

€ 0,94

-1,3

€ 122.410,94

€ 4,44

€ 551.600,00

€ 20,00

€ 21.786,63

€ 0,79

€ 90.906,89

€ 3,30

Schoon genoeg

Onderzoek afvalbrengpunt
Openingstijden afvalbrengpunt verruimen
Grof afval 3x gratis
Grof restafval nascheiden

-13,5

Wormenhotels/compostbakken

-7,7

Tuinafval in wijkdepots inzamelen

-6,1
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Brengvoorziening op scholen

-4,5

€ 46.948,16

€ 1,70

Grofvuil aan huis ophalen (kringloop)

-3,6

€ 9.710,04

€ 0,35

De meeste maatregelen leiden tot een geringe kostenstijging per huishouden per jaar. De GFT-inzameling met
compostbakken of wormenhotels is zo goed als kostenneutraal door te voeren en levert bovendien bijna 8 kg
restafvalreductie op. De grootste restafvalreductie is haalbaar met het nascheiden van het grof restafval dat op de
afvalbrengpunten wordt ingezameld. Deze afvalstroom gaat nu nog de verbranding in, terwijl er door nascheiding
nog ruim 50% recyclebaar materiaal uit te halen is.
De meeste extra maatregelen zijn bedoeld als maatwerk, ze kunnen het beste toegepast worden in wijken waar
behoefte en draagvlak is voor een dergelijke maatregel. Hiermee kunnen de maatregelen efficiënt ingezet worden
en krijgen inwoners de mogelijkheid meer invloed uit te oefenen op het serviceniveau in hun wijk. Daarom willen
wij dit onder de vlag van participatie oppakken.
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10.

Gedragsbeïnvloeding

Participatie, communicatie en handhaving zijn geen keuzemogelijkheden, maar vaste onderdelen van ons hele
traject. Daarnaast worden enkele projecten en acties genoemd. Hieruit kunnen we een keuze maken.

• Participatie
• experimenten
• Communicatie
• Handhaving
• Afvalcoaches
• Projecten/acties
• 100-100-100
• wasbare luiers

Gedragsbeïnvloeding

10.1

Participatie

We willen nadrukkelijk samen met inwoners maatschappelijke zaken, taken en zorgen slim en naar wens regelen,
zo ook bij de afvalinzameling. Geheel in de geest van het Kompas betrekken we de inwoner actief bij het
meedenken over maatregelen en oplossingen van wensen, vraagstukken en problemen. We onderscheiden hier
twee verschillende invalshoeken.
Als de gemeente een vraag heeft is het duidelijk dat de gemeente iets wil. Belangrijk voor deelname van de
inwoners - naast interesse - is de ruimte die de gemeente bereid is te geven om de inbreng gelijkwaardig mee te
wegen in de besluitvorming. Een goed voorbeeld is de manier waarop de inwoners betrokken zijn geweest bij de
totstandkoming van dit beleidsplan.
Als de inwoner een vraag heeft levert dat soms ongemak op bij de gemeente. Zo kan de vraag bijvoorbeeld niet
passen bij de opgaves van het college, de vastgelegde beleidsdoelstellingen of de (mogelijke) gevolgen voor de
organisatie. Als we deze zorgen even kunnen parkeren en met elkaar de tijd nemen om de bedoeling gedeeld te
krijgen (wat streven we na/wat willen we bereiken) ontstaat er ruimte om te ontdekken of het anders kan.
10.1.1 Experimenten
Wij gaan experimenteren met participatie. In bijlage 8 hebben wij enkele ideeën voor projecten als voorbeeld
genoemd. De belangrijkste succesfactor in participatieprojecten is het feit dat ze bottum-up georganiseerd
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worden. Inwoners vragen steeds nadrukkelijker om ruimte om eigen verantwoordelijkheid naar eigen inzicht vorm
te geven. Wat dan nodig is, is een overheid die in haar beleid voldoende ruimte laat voor talloze initiatieven van
onderop. Een top-down aanpak waarbij de gemeente concrete projecten aanbiedt, zal niet genoeg commitment
van de omgeving genieten om duurzaam succesvol te zijn. Essentieel is dat de doelgroep ruimte heeft voor eigen
inbreng. Cruciaal is hierbij om elkaar regelmatig te zien en elkaar (en de buitenwereld) actief mee te nemen in het
proces. Daarmee zorg je voor wederzijds respect en begrip. Anders ontstaan er gaten in (logische) stappen
waardoor men het verband mist en de keuzes (en afwegingen) niet meer snapt. Daar ontstaat dan ook
weerstand.
We stellen daarom participatie voor waarbij de uitkomst of oplossing vanuit de inwoners zelf komt. Welke
oplossing men heeft, is vooraf niet in te schatten, maar het resultaat heeft wel een groot draagvlak bij de
initiatiefnemers. Met deze aanpak maken we ruimte om vernieuwende maatregelen of projecten op te maken. We
streven gezamenlijk onze duurzaamheidsdoelstellingen na, maar het resultaat is op voorhand niet altijd in te
schatten.
De experimenteerruimte die gewenst is in het Beleidsplan van afval naar grondstof is van belang om met elkaar
te willen ontdekken hoe we het beter kunnen doen met elkaar in relatie tot de gestelde doelen. Daar waar we
vaak menen te weten, is in de huidige tijd het durven ontdekken vele malen belangrijker. Het samen leren door te
doen, geeft invulling aan één van de uitgangspunten van het KOMPAS: de inwoner èn de gemeente als
bondgenoot waarmee je gaat kijken hoe we het nog beter kunnen doen of makkelijker kunnen maken. Ontdekken
of we vanuit de praktijk, de woon en leefsituatie van de inwoner, worden verrast door praktische, creatieve
manieren (zonder enige beperking) om (nog beter) resultaat te boeken.
Krachtig is het wanneer we experimenten ondersteunen met gelijkwaardige meedenkkracht. Iemand die de
waarde van inzet waardeert (alleen door zijn/haar aanwezigheid), die meedenkt en weet te verbinden (aan eigen
netwerk) en daar waar mogelijk belemmeringen uit de weg neemt. Het vieren (en belonen) van geboekte
resultaten is ook belangrijk. Het regelmatig delen van de verhalen is ook mooi. Het delen van inzichten, van wat
ging er mis, geeft plezier in het samen ontdekken wat wel en niet werkt.
Participatie zullen we intern goed moeten organiseren. Er is formatie en budget nodig. Willen wij mensen, naar
behoefte, goed informeren, enthousiasmeren, betrekken en activeren dan hebben we voldoende communicatieen participatiekracht nodig om initiatieven te faciliteren.
Voor de begeleiding van projecten willen wij afvalcoaches inzetten. Zij zullen initiatieven vanuit de inwoners
begeleiden en beoordelen. Daarnaast hebben zij een rol op communicatief vlak: om te informeren, voor te lichten
en te verbinden.
Om de participatie en de daaruit voorgekomen experimenten, een kans van slagen te geven is een budget nodig.
Het benodigd budget is vooraf moeilijk te ramen, want afhankelijk van initiatieven van de inwoners zelf. Voor de
participatieprojecten willen een budget vrijmaken van € 1,00 per inwoner, dat is € 62.000 per jaar. Wij gaan ervan
uit dat de participatieprojecten op termijn tot besparingen gaan leiden.
Wij willen de participatie bottum-up laten verlopen. Daarom stellen wij hier vrijwel geen voorwaarden aan. Alleen
dat er perspectief moet zijn op meer hergebruik van afvalstoffen op een doelmatige wijze.

10.2

Communicatie

De gewenste zorg voor communicatie hebben wij opgedeeld in drie delen plus educatie.
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10.2.1 Procescommunicatie
Mensen meenemen in een aanstaande verandering is cruciaal om mensen betrokken en geïnformeerd te houden
i.p.v. dat je ze met maatregelen overvalt en zo je eigen weerstand creëert. Vanuit het KOMPAS wordt de inwoner
nadrukkelijk als bondgenoot genoemd waar we mee samenwerken om de toekomst vorm te geven en samen de
inzet te bepalen die ook bijdraagt aan de (gedeelde) gestelde doelen. Bij de start van de campagne ANDERS
MET AFVAL hebben we nadrukkelijk dat contact met de inwoners gezocht en ze actief en regelmatig
meegenomen in de stappen naar nieuw beleid voor afvalinzameling en -scheiding. Die zorgvuldigheid vereist wel
een belangrijke inspanning die verder gaat dan het plaatsen van de te delen informatie op website en
gemeentepagina. Ook de inzet van social media is niet meer dan zenden. Aanvullend zullen we met de
gemeenschap moeten zoeken naar de juiste communicatie (processen, kanalen, middelen) voor de diverse
doelgroepen.
De komende maanden gaan we benutten om inwoners en inwonersorganisaties mee te krijgen, zonder dat we ze,
als gemeente, overvoeren met wensen, vragen en inzet. Dit vereist een balans tot wat wij willen (of hopen) en wat
zij wensen (of willen). Dat kan betekenen dat we als gemeente moeten kunnen loslaten om de inwoner beter te
bedienen. In samenspraak met de inwoners komen tot een herkenbare, betrouwbare werkwijze waar men op kan
rekenen.
Die werkwijze en de verkregen inzichten leveren mogelijk een passende manier op die inwoners goed bediend,
die ze ondersteunt en ontlast zonder dat we ze overvoeren. Hier zit ook de zoektocht voor dorpen en wijken in
voor de rol van de gebiedsregisseurs (wat doen ze wel/niet en welke power/mandaat hebben ze om zaken snel
opgelost te krijgen). Daar kan uit voortvloeien dat we eens in de drie weken een integraal digitale nieuwsbrief
delen met de inwonersorganisaties (en de inwoners) over allerlei ontwikkelingen binnen alle beleidsvelden,
projecten en initiatieven. De inwoner bepaalt zelf wat hij/zij interessant vindt (.i.p.v. dat wij dat doen).
We moeten de dorpen en wijken gaan helpen met (de organisatie van) hun eigen communicatie. We gaan kijken,
in samenspraak met de inwonersorganisaties en de gebiedsregisseurs, of we het zo kunnen organiseren dat men
wordt ondersteund in alle voorzieningen e.d. (ongeacht bestuurswisselingen) waardoor men makkelijker en
professioneler kan communiceren en zich meer kan richten op de inhoudelijke zaken die er spelen (en dat ook
kan managen).
10.2.2 Informatie
Bij informatie gaat het om het informeren van de inwoners over nieuwe ontwikkelingen en maatregelen. Het
informeren van de inwoner gaat over een slimme wijze van informatie kunnen vinden (of ontvangen) waarbij men
weet wanneer wat (en hoe) moet worden geregeld. Dit gaat over data, tijdstippen, locaties en wat je waar
kan/mag doen. Om basis informatie bij de inwoner te krijgen moeten we een grote inspanning leveren. Met onze
huidige inzet missen we nadrukkelijk de digi- en analfabeten.
De herintrede van de papieren afvalkalender is hierbij van belang. Als de inwoner deze graag terug wil, wie zijn
wij dan om dat te weigeren (omdat het ons niet past). Er zijn tal van kwetsbare groepen die hebben aangegeven
graag de inzichten op papier te ontvangen en al het digitale maar knap lastig te vinden.
10.2.3 Voorlichting
In de campagne ANDERS MET AFVAL heeft de inwoner nadrukkelijk aangegeven beter geïnformeerd te willen
worden over afval scheiden: het waarom, het hoe en het wat. Wij zullen hier structureel veel zorg aan moeten
besteden.
Zeker bij de verandering vragen we een extra stapje van de mensen. Dat we hier maatwerk moeten leveren is
duidelijk: wat men gewend was in Menterwolde is niet wat men gewend was in Slochteren. Dit onderscheid
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moeten we écht op het niveau van de voormalige gemeenten doen. Hierbij zegt het verkozen middel alles over de
waarde die je toedicht aan je boodschap: de toevalligheid dat ik de gemeentepagina lees (en me daardoor
aangesproken voel) is vele malen minder effectief dan de brief die ik thuisbezorgd krijg.
Communiceren met onze inwoners doen we niet alleen door te zenden, maar nog meer door met verschillende
doelgroepen in gesprek te gaan en te ontdekken wat ze nodig hebben: (wat voor) informatie, coaching,
voorzieningen en dienstverlening (wenst men). We moeten nadrukkelijk extra zorg hebben voor: jongeren,
ouderen, inwoners die vallen onder de participatiewet, mindervalide inwoners, statushouders en mensen met een
(bijstands-)uitkering. Ieder heeft mogelijk extra hulp en ondersteuning nodig om mee te kunnen doen. Aan ons de
uitdaging van hen te leren hoe we ze (beter) kunnen helpen. Hier zien wij een belangrijke rol weggelegd voor de
afvalcoaches.
Zodra het beleid is vastgesteld kunnen we de communicatie rondom de daadwerkelijke transitie inrichten.
Generiek gebruiken we de bekende gemeentelijke kanalen in een ons passende intensiteit en vullen we die aan
met maatwerk naar behoefte van de partners, inwoners en inwonersorganisaties.
10.2.4 Storytelling
Zeker 1x per maand zullen we, middels storytelling, verhalen delen rondom afvalinzameling en scheiding
waarmee we mensen (en gedrag) in het zonnetje zetten (10x per jaar halve/hele pagina). En soms iets toelichten
of duidelijk maken aan de hand van een sprekend voorbeeld of een deskundige die ergens een toelichting over
geeft. Ook kunnen we de verhalen delen over experimenten (waarmee we inwoners verleiden ook met een
experiment te komen) en de resultaten die her en der worden geboekt. Noem het een afvalthermometer.
10.2.5 Educatie
Jong geleerd is oud gedaan. Daarom willen wij in overleg gaan met de scholen in onze gemeente om de
bereidheid tot en de behoefte aan educatie op het gebied van afval en grondstoffen te bepalen. Landelijk zijn veel
bruikbare lespakketten ontwikkeld. Deze willen wij beschikbaar stellen. Uit landelijke ervaringen blijkt dat een les
over afval alleen niet voldoende is om tot bewustwording te komen, laat staan tot ander gedrag. Belangrijk is dat
de school beschikt over voorzieningen om het afval op school zelf te scheiden. Hier willen wij de scholen bij
helpen. Ook kunnen wij scholen helpen bij het ontwikkelen van beleid om wegwerpverpakkingen te weren. Ook bij
de educatie zien wij een belangrijke rol weggelegd voor de afvalcoaches.
In het kader van het project Schoon genoeg!? wordt in het schooljaar 2018/2019 al een educatief project gestart:
de “Schoon Genoeg Scholen-challenge”.
Wij verwachten dat de personele inzet voor de communicatie de eerstkomende jaren vrij hoog zal zijn. Voor het
informeren van onze inwoners over de komende veranderingen. En daarnaast voor het ontwikkelen en geven van
voorlichting over het afvalscheiden en de educatie. Wij schatten een additionele capaciteit in van 1 fte (naast de
afvalcoaches). Daarnaast is budget nodig voor communicatiematerialen, bijvoorbeeld de papieren afvalkalender,
brieven, filmpjes en stickers over afvalscheiding, lespakketten e.d. Ervaringen bij andere gemeenten leert dat een
communicatiecampagne per jaar € 5 per huishouden kost, dat is voor Midden-Groningen € 138.000 per jaar.
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Kort en krachtig
Hoe informeerde de gemeente haar inwoners over de nieuwe situatie? Sluiter: ‘Via een huis-aan-huis brief, onze
website en wijkblad De Betuwe hebben we de maatregelen en de kosten uitgelegd. Kort en krachtig. Bij de brief
zat een afvalscheidingswijzer die we speciaal voor de nieuwe situatie hebben gemaakt. Verder lieten we weten
dat inwoners eenmalig gratis hun containers konden omwisselen. Bijvoorbeeld een extra grote gft-container en
een kleinere restafvalcontainer. In totaal namen 1.816 huishoudens een gft-container van 240 liter. En 880
huishouders met een grote restafvalcontainer wisselden die in voor een kleinere van 140 liter.’

10.3

Handhaving

Wij gaan ervan uit dat de meeste mensen van goede wil zijn en bereid zijn om goed gedrag te vertonen. Toch
blijkt in de praktijk dat er wel eens ongewenst gedrag vertoond wordt, bijvoorbeeld bij de afvalscheiding,
bijplaatsingen bij ondergrondse verzamelcontainers of het dumpen van afval. Hiermee is voor ons de noodzaak
voor handhaving voldoende aangetoond. Daarom is één van de maatregelen het realiseren van
handhavingscapaciteit.
Wij willen de handhaving zoveel mogelijk positief insteken. Een deel (misschien wel het grootste deel) van het
ongewenste gedrag wordt namelijk veroorzaakt door gebrek aan kennis en inzicht. Daarom willen wij primair
insteken op communicatie en informatieverstrekking in direct contact met de betreffende inwoners. Wij zien hier
een belangrijke rol weggelegd voor de afvalcoaches. De afvalcoaches zullen bijvoorbeeld het aangeboden afval
inspecteren. Waar nodig nemen zij rechtstreeks contact op met de betreffende inwoner om uitleg te geven over
de afvalscheidingsregels en hen helpen bij het vinden van oplossingen voor hun problemen. In uiterste gevallen
zullen wij aangeboden afval laten staan of zelfs de politie verzoeken tot repressieve handhaving over te gaan.

10.4

Afvalcoaches

Wij willen afvalcoaches aanstellen. De afvalcoach staat voor de persoonlijke benadering naar burgers toe, om
hen te informeren en te motiveren bewuster met afval om te gaan. Heel wat gemeenten zijn inmiddels ervaringen
aan het opdoen met afvalcoaches. Afvalcoaches krijgen een belangrijke en veelzijdige rol op het vlak van
informatie en communicatie. Zij zijn een belangrijke spil in het directe contact tussen de inwoners en de
gemeente. Bij verschillende onderdelen hebben wij hiervoor al een aantal taken genoemd:
•
Begeleiding participatieprojecten
•
Preventieve handhaving
•
Geven van voorlichting en educatie
Met de afvalcoach willen we hulp geven aan huis. De afvalcoach helpt op een praktische manier inwoners die
problemen hebben met het scheiden van hun afval. Hij of zij kan op afspraak bij de mensen thuis samen met de
inwoner kijken wat er nog beter gescheiden kan worden en hoe het voor de inwoner makkelijker kan. Een
afvalcoach kan zo bijvoorbeeld op afspraak helpen wanneer een inwoner bezwaar heeft tegen de voorgenomen
wijzigingen in het afval beleid. Zo kan hij of zij vooraf al zien dat het uiteindelijk niet moeilijker zal worden of geen
extra moeite zal kosten.
Afvalcoaches kunnen ook ingezet worden op drukke momenten in wijken, bijvoorbeeld op een inzameldag of bij
milieuparkjes en mensen aanspreken als zij hun afval weggooien. In de startfase van het nieuwe beleid kunnen
we ze inzetten op markten/winkelgebieden met een standje om daar informatie te geven.
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Afvalcoaches Breda: 'We gaan niet met het vingertje wijzen'
Palko Peeters 04-09-17, 17:37 Laatste update: 06-12-17, 22:05
BREDA - 'Afvalcoach' staat er in stevige letters achterop de jas van de 36-jarige Pieter (*). Met onderin
'gemeente Breda'. Laat de functie duidelijk zijn. Vier afvalcoaches zijn sinds kort in de weer in de stad, het
team breidt binnenkort uit naar acht. ,,We zijn er om te helpen, niet om met het vingertje te wijzen.''
Hup de auto in, lijst met meldingen mee en op weg. De wijken en buurten in. Pieter en de 23-jarige Annabelle (*)
zaten in de bijstand en zijn sinds kort via de Participatiewet aan de slag als afvalcoach.
Omschakeling
Een baan die gepaard gaat met een stevige training. Mensen aanspreken, adviseren en waar nodig trouble
shooten. Want de omschakeling naar een nieuw systeem van afval scheiden vraagt wat van de burgers. Gft,
plastic en papier/karton in aparte bakken of kliko's. Restafval in een zak naar de ondergrondse container.
De angel zit vooral in de hoogbouw waar de inwoners het samen moeten doen in een containerruimte. De
afvalcoaches gaan waar nodig huis aan huis in de flat, overleggen met de woningbouw, huismeester, vereniging
van eigenaren om de mensen op sleeptouw te nemen.
Waardering
De afvalcoaches boeken al de eerste successen. Aan de Epelenberg werd tot voor kort nog weleens gedumpt bij
de ondergrondse containers, het straatbeeld ziet er nu weer schoon uit, op een verdwaalde deken na.
Containerruimtes onderin flats in Brabantpark, waar ze in een enkel geval last hadden van maden uit de
restafvalzak, en Heusdenhout zien er weer schoon uit.

Het aantal benodigde afvalcoaches is onder andere afhankelijk van het aantal participatie-initiatieven en daarom
vooraf niet goed in te schatten. Wij gaan er vooralsnog van uit dat drie voldoende is. Wij willen deze afvalcoaches
zien te werven onder mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

10.5

Projecten

10.5.1 100-100-100
Het project 100-100-100 daagt 100 huishoudens uit om 100 dagen 100% zonder afval te leven. Het is een
participatieproject dat wij initiëren.
100-100-100 is een concreet concept waar landelijk ervaring mee is opgedaan. Het biedt een online platform
waar deelnemers wekelijks een opdracht doen die hen helpt in de uitdaging tot een afvalvrij leven. Het restafval
dat zij nog overhouden vullen zij in op de afvalmeter op de website. Uit eerdere resultaten blijkt dat deelnemers
van 100-100-100 ver onder het landelijke gemiddelde blijven. Soms tot bijna 90% minder kg restafval per persoon
per jaar.
Gemeenten die hieraan mee willen doen, geven zich hiervoor op. De gemeente ontvangt een startpakket,
inclusief draaiboek, formats en voorbeelden. De gemeente steekt zelf tijd in de communicatie, begeleiding en het
beheer. De kosten voor het gebruik van het platform zijn €10.000 per gemeente.
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Voor de deelnemers wordt een start- en een slotbijeenkomst georganiseerd. Tussentijds houden ze hun
resultaten bij op het online platform waar ook veel opdrachten en tips te vinden zijn. De gemeente kan dit project
uitvoerig aandacht geven in de lokale media, zodat inwoners die niet meedoen, toch geïnspireerd worden.
Het project 100 – 100 – 100 kan bottum-up nieuwe ideeën opleveren om door te groeien naar een afvalvrije
samenleving.
100-100-100: 'Ik ben geschrokken van hoe weinig afval je overhoudt als je goed oplet'
BERGEN OP ZOOM - Leven zonder afval? Het kan. Maar begin bij de boodschappen. Dat zegt Emily-Jane
Lowe, die met haar gezin in Baarn vrijwel geheel restafval-vrij leeft. ,,Pfoe, had ik die tips maar bij het begin van
het project gehoord'', verzucht Adinda Stroop uit Bergen op Zoom. Zij was een van de deelnemers aan het project
100-100-100 en heeft 100 dagen lang geprobeerd zo weinig mogelijk restafval te produceren.

Wij willen per deelnemend huishouden een budget beschikbaar stellen van € 100 voor aanvullende
inzamelmiddelen of maatregelen.

10.5.2 Wasbare luiers
Wij willen een proef starten voor wasbare luiers. Bij wasbare luiers denken velen direct aan de katoenen luier van
vroeger, maar die is achterhaald. Tegenwoordig zijn wasbare luiers erg makkelijk in gebruik, maar worden ze nog
niet veel gebruikt. Enkele gemeenten stimuleren het gebruik van wasbare luiers door pilots te starten.
Gemiddeld bestaat het restafval in Midden-Groningen voor 7,5% uit luiers/incontinentiemateriaal in
(sorteeranalyse 2018). Dat is 13,5 kilo per inwoner per jaar, geldend voor de hele gemeente. Het voorkomen van
deze hoeveelheid afval bespaart de gemeente €54.000,-.Wasbare luiers zijn beter voor het milieu dan
wegwerpluiers omdat je minder afval veroorzaakt. Ook als je productie, wassen en drogen meetelt hebben
wasbare luiers minder impact op het milieu dan wegwerpluiers.
Wij willen daarom een proef starten om de eerste mensen enthousiast te krijgen. Bij een deelname van 100
gezinnen zijn de kosten circa € 6.000 voor het ter beschikking stellen van de luierpakketten. Uiteraard zal er
uitgebreid gecommuniceerd worden, en zullen de resultaten gemonitord en gepubliceerd worden om zo veel
mogelijk bereik te hebben.
Voor de inwoners zijn de wasbare luiers goedkoper dan de wegwerpluiers.
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Tholen zoekt deelnemers voor proef met wasbare luiers
THOLEN - De gemeente Tholen zoekt gezinnen die begin volgend jaar willen meedoen aan een proef met
wasbare luiers. Het gebruik van deze luiers vermindert de hoeveelheid restafval bij jonge gezinnen.
Miriam van den Broek 08-12-17, 10:07
De deelnemers moeten gedurende een paar maanden wasbare luiers testen bij hun kind(eren). De gemeente houdt
een startbijeenkomst waarbij de deelnemers de luiers kunnen ophalen. Er zijn twee opties. De deelnemers kunnen
via de gemeente zelf een luierpakket aanschaffen. Daarvoor betalen ze een borg. Besluiten ze na de proef van
acht weken door te gaan, dan nemen ze het pakket definitief over, waarbij de gemeente bijdraagt in de kosten.
Een andere optie is huurkoop: de deelnemers betalen een vergoeding per maand voor het gebruik van de luiers
gedurende een langere periode. Hierna kunnen ze deze, als ze dat willen, blijven huren of met een bijdrage van de
gemeente in de kosten overnemen. Op dit moment bekijkt de gemeente beide opties, maar ze hoort graag van de
geïnteresseerden wat hun voorkeur heeft.
Aan de hand van het aantal deelnemers en hun voorkeur kan de gemeente de kosten voor de deelnemers
berekenen. Hierover worden zij nader geïnformeerd. Ter indicatie: een luierpakket kost tussen de € 450,- en €
600,- en kan bij goed gebruik vaak voor twee kinderen gebruikt worden. De gemeente denkt aan een
tegemoetkoming van ongeveer 30 procent van de waarde van het pakket.

10.5.3 Zwerfvuilopruimacties
Uit de eerste afvalenquête blijkt dat veel inwoners zich ergeren aan zwerfvuil in hun omgeving. Daarom zijn we de
campagne Schoon genoeg!? gestart. Samen met onze inwoners willen we ontdekken hoe we de woonomgeving
zo goed mogelijk vrij kunnen houden van zwerfvuil. Eén van de onderdelen is het belonen van wijken/dorpen voor
opruimacties. In 2018/2019 kunnen de kosten gedekt worden uit de zwerfafvalvergoeding wij krijgen voor dit
project. Daarna zullen we zelf in de dekking van de kosten moeten voorzien. Wij stellen voor om hiervoor vanaf
2020 structureel een budget van € 50.000 in de afvalbegroting op te nemen.

10.6

Overzicht kosten

De kosten die met deze maatregelen gemoeid zijn, zijn weergegeven in onderstaande tabel. Wij beschouwen
‘participatie’, ‘communicatie’ en ‘handhaving’ als essentiële onderdelen van ons afval/grondstoffenbeleid. Deze
drie onderdelen zijn nodig voor het laten slagen van het hele transitietraject. Bovendien hebben ze tijdens en na
het traject van de basisstrategie nog toegevoegde waarde. Met goede communicatie, participatie en handhaving
blijven we onze inwoners steeds motiveren mee te blijven doen, en het ook steeds beter te doen. Daarom
beschouwen we deze kosten niet als optioneel maar als noodzakelijk.
Aanvullende projecten en acties dragen nog meer bij aan gedragsbeïnvloeding. De kosten van deze maatregelen
staan ook hieronder.
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Tabel 10-1: Kosten acties en projecten
Maatregel

FTE

Participatie

Zie afvalcoaches

Communicatie (eerste 2 jaar)

€ 100.000
€ 110.000

Handhaving

Zie afvalcoaches

Afvalcoaches

3

€ 75.000

Projecten/acties

Kosten op projectbasis

100-100-100

€ 20.000

Wasbare luiers

€

Schoon Genoeg?!

pm
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Bijlage 1: Inzamelstructuur
Tabel 0-1: Inzamelsysteem haalvoorzieningen
HoogezandSappemeer

Menterwolde

Slochteren

Aantal aansluitingen

11.962

5.133

6.250

frequentie

Wekelijks met mini's

Alternerend met mini's

Alternerend met mini's

Afgelegen adressen

Smalspoor

Smalspoor

Burgers moeten aan
doorgaande
weg
zetten

Aantal aansluitingen

176

5.133

6.250

frequentie

12xper jaar

Alternerend met mini's

Alternerend met mini's

Kerstbomenroute

Kerstbomenroute

Kerstbomenroute

Takkenroute 2x

Takkenroute 2x

Takkenroute 2x

Aantal aansluitingen

11.962

5347

6.250

frequentie

per 4 week

per maand

per maand

systeem

minicontainers

dozen

dozen

Aantal aansluitingen

15654

5347

n.v.t.

frequentie

per vier weken

per twee weken

kleurscheiding

nee

nee

Aantal aansluitingen

11.962

5347

frequentie

Per vier weken

per twee weken

Aantal aansluitingen

n.v.t.

5133

Restafval

GFT-afval

Tuinafval

Oud papier

Glas/blik

Elektrische apparaten

Textiel

frequentie

n.v.t.

per maand

Verpakkingsafval
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Aantal aansluitingen

15654

5347

frequentie

per vier weken

Per vier weken

systeem

zakken

zakken

n.v.t.

Tabel 0-2: Inzamelsysteem brengvoorzieningen.
HoogezandSappemeer

Menterwolde

Slochteren

Aantal aansluitingen

3.872

214

329

Aantal containers

111

12

16

systeem

Ondergronds met pasje

Ondergronds met pasje

Ondergronds met pasje

Restafval

GFT-afval
Aantal aansluitingen

214 hoogbouw

systeem

Minicontainers collectief
gebruik

Afgelegen adressen
Tuinafval
Wijkcontainer,2xper jaar
Composteer, gratis

Composteer, gratis

Composteer, gratis

brengstation, betaald

brengstation, betaald

brengstation, betaald

aantal

43 verzamelcontainers

9 verzamelcontainers

onbekend

locatie

Alle winkelcentra + alle Elk dorp
hoogbouw + werf

Elk dorp

aantal

22

24

locatie

Alle winkelcentra + alle Elk dorp
hoogbouw + werf

kleurscheiding

nee

ja

nee

aantal

Ca 48

6

6

locatie

Alle winkelcentra + werf

Elk dorp

De grotere dorpen

Oud papier

Glas
8

Textiel

Verpakkingsafval
Zo nodig afvalbrengpunt Zo nodig afvalbrengpunt Zo nodig afvalbrengpunt
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Afvalbrengpunten
De gemeente Midden-Groningen heeft twee afvalbrengpunten.
De openingstijden Verlengde Veenlaan 1, Slochteren zijn:
•
Donderdag van 13:00 tot 15:30 uur
•
Vrijdag van 09:00 tot 12:00 uur en 13:00 tot 15:30 uur
•
Iedere eerste zaterdag van de maanden maart tot en met november van 09:00 - 12:00 uur
De openingstijden Van Neckstraat 13, Hoogezand
•
Werkdagen van 08:00 tot 12:00 uur
•
Op zaterdagen in de oneven weken van 08:00 tot 12:00 uur
De meeste stromen afval zijn gratis. De overige tarieven zijn:
3
•
Grof huisvuil: € 20,00 per m
3
•
Bouw- en sloopafval: € 30,00 per m
3
•
Tuinafval: € 20,00 per m
Particulieren kunnen hun tuinafval gratis inleveren op het composteerterrein in Sappemeer.
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Bijlage 2: Best practices
Bijna iedere gemeente streeft de VANG doelstellingen na om in 2020 nog maar 100 kg restafval per inwoner per
jaar te hebben en een scheidingspercentage van 75%. Geheel afvalloos ligt in het vooruitzicht voor 2050, met
nog een tussendoelstelling van 30 kg restafval per inwoner en 90% scheiding in het jaar 2030.
Deze doelen zijn erg ambitieus en voor de meeste gemeenten geldt dat ze ook nog heel ver weg liggen van de
huidige prestaties. Toch zijn er al enkele gemeenten die de doelstellingen voor 2020 al halen, of zelfs al beter
presteren. In dit hoofdstuk wordt behandeld welke kenmerken deze gemeenten hebben, die ervoor zorgen dat ze
voorop lopen in Nederland.
In onderstaande grafiek zijn alle gemeenten weergegeven die in 2016 een scheidingspercentage van 75%
hebben, of hoger. Dit zijn in totaal 47 gemeenten van de 390 gemeenten in dat jaar.

Best practices
100%
Horst aan de Maas

Scheidingspercentage

95%
Land van Cuijk en
Boekel
90%
Zundert
85%
Putten
80%

75%

70%
0

50

100

150

200

250

300

gemiddelde afvalstoffenheffing per huishouden

Grafiek 0-1: Overzicht van de best presterende gemeenten op het gebied van afvalbeleid. Hier is
scheidingspercentage afgezet tegen afvalstoffenheffing.
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Tabel 0-1: Overzicht gemeenten met beste prestaties op afvalscheiding, met bijbehorende gemiddelde tarieven
afvalstoffenheffing en type tariefsysteem.
Gemeente

Gemiddeld tarief per huishouden Scheidings% totaal Tariefsysteem

Horst aan de Maas 155

95%

Dure zak & aantal personen

Land van Cuijk en Boekel
Grave

191

90%

Dure zak

Sint Anthonis

182

90%

Dure zak

Mill en Sint Hubert

171

90%

Dure zak & aantal personen

Boekel

197

90%

Dure zak

Boxmeer

168

90%

Dure zak

Cuijk

147

90%

Dure zak

Zundert

134

86%

Dure zak & aantal personen

Putten

73

81%

Dure zak

HORST AAN DE MAAS
10.6.1 Inzameling aan huis
De tabel hieronder laat zien welke fracties aan huis worden ingezameld, en op welke wijze.
Tabel 0-2: Kenmerken inzamelsysteem Horst aan de Maas
Fractie

Frequentie

Inzamelmiddel

Restafval

1 x per 2 weken

Tariefzak

Keukenafval

2 x per week

Keukenemmer

Tuinafval

1 x per week

Tuinkorven

Papier en karton

1 x per maand

Dozen/bundels

Verpakkingsafval

1 x per 2 weken

Minicontainer

Chemokar aan huis

1 x per jaar

Metaal

1 x per week

Voor de fracties ‘glas’, ‘textiel’ en ‘papier en karton’ zijn ook verzamelcontainers verspreid over de gemeente
geplaatst. Ook voor incontinentiemateriaal en luiers staan speciale containers verspreid over de gemeente.
Voor de inzameling van papier en karton en metalen worden verenigingen en scholen ingezet.
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10.6.2 Milieustraat
De gemeente heeft geen eigen milieustraat. Wel heeft het een afvalinzamelstation waar grof tuinafval, klein
chemisch afval en gebruikt frituur- en bakvet gebracht kan worden. Het afvalinzamelstation is open elke zaterdag
tussen 12.00 en 16.00. Het klein chemisch afval en het frituur- en bakvet kan elke 1e en 3e zaterdag van de
maand gebracht worden tussen 10.00 uur en 14.00 uur.
Grof huishoudelijk afval wordt gratis opgehaald. De inwoner maakt hiervoor een afspraak met de gemeente.

LAND VAN CUIJK EN BOEKEL
De BCA, Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel, is opgericht door de gemeenten
Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis. Later is de gemeente Boekel toegetreden. De
gemeenten hebben aan het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Brabant Noord (de ODBN) de
gemeentelijke taken met betrekking tot afvalinzameling overgedragen. De gemeenten hebben het diftar systeem
met de tariefzakken al voor meer dan 20 jaar.
10.6.3

Inzameling aan huis

Tabel 0-3: Kenmerken inzamelsysteem Land van Cuijk en Boekel.
Fractie

Frequentie

Inzamelmiddel

Restafval

1 x per 4 weken

Grote tariefzak 60 liter
Kleine tariefzak 30 liter

GFT-afval

1 x per week

Minicontainer

Papier en karton

1 x per maand

In enkele kernen aan huis en
verspreid over de gemeenten
verzamelcontainers

Verpakkingsafval

1 x per 2 weken

Zakken

Chemokar aan huis

1 x maand

Voor de fracties ‘glas’ en ‘textiel’ zijn ook verzamelcontainers verspreid over de gemeente geplaatst.
Het papier en karton wordt door verenigingen ingezameld.
10.6.4 Milieustraat
Het Land van Cuijk en Boekel telt zeven minimilieustraten. Hier kunnen particulieren een aantal afvalsoorten tot 2
m³ gratis aanbieden. Meer dan 2 m³ afval wordt niet geaccepteerd.
Bij de milieustraat in Haps kunnen particulieren een groot aantal afvalsoorten aanbieden. Voor Grof Afval,
Dakleer en C-hout moet worden betaald. Daarnaast mag een groot aantal recyclebare afvalsoorten tot 2 m³ gratis
aangeboden worden.
Op de milieustraat in Haps, de minimilieustraten, kringloopwinkels en een aantal peuterspeelzalen /
kinderdagverblijven staan speciale containers waar u gebruikte luiers in kunt deponeren. Dit is gratis. Luiers
dienen wel in de speciale luierzakken aangeboden te worden. Deze zijn gratis verkrijgbaar bij diezelfde
milieustraten, kringloopwinkels en peuterspeelzalen / kinderdagverblijven.

ZUNDERT
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10.6.5

Inzameling aan huis

Tabel 0-4: Kenmerken inzamelsysteem Zundert.
Fractie

Frequentie

Inzamelmiddel

Restafval

1 x per 2 weken

Tariefzak

GFT-afval

1x per 2 weken, in de zomer Minicontainer
wekelijks

Snoeihout

4 x per jaar

Papier en karton

1 x per maand

Verpakkingsafval

1 x per 2 weken

Chemokar aan huis

1 x maand

Gebundeld

Verpakkingsafval zakken

Voor de fracties ‘glas’ en ‘textiel’ zijn ook verzamelcontainers verspreid over de gemeente geplaatst.
10.6.6 Milieustraat
Op vertoon van de Milieupas kunnen inwoners een aantal (grof) huishoudelijke afvalstoffen bij de milieustraat
inleveren. Sommige afvalstoffen zijn gratis, voor andere afvalstoffen moet worden betaald met de Milieupas. Met
3
deze pas kunnen de inwoners zes keer per jaar maximaal 2 m van de betaalde afvalstromen gratis brengen. Bij
meerdere bezoeken per jaar wordt er €15,- per keer afgeschreven.
De betaalde stromen zijn dakleer, gips/gasbeton, geïmpregneerd hout, grof huishoudelijk restafval, sloophout en
puin.

PUTTEN
10.6.7

Inzameling aan huis

Tabel 0-5: Kenmerken inzamelsysteem Putten.
Fractie

Frequentie

Inzamelmiddel

Restafval

1 x per 2 weken

Tariefzak, 50 liter.

GFT-afval

1 x per week

Papier en karton

1 x per 4 weken

Dozen/bundels

Verpakkingsafval

1 x per 2 weken

Verpakkingsafval zak

Luiers

1 x per week

Speciale gemeentelijke afvalzak

•
•
•

10 liter GF-afvalzak - € 0,10
30 liter GF-afvalzak - € 0,20
50 liter tuinafvalzak - € 0,70

Ook scholen en verenigingen zamelen papier in. Hiervoor plaatsen zij zelf verzamelcontainers. De inzameldagen
worden in de lokale krant gepubliceerd.
In de herfst plaatst de gemeente bladkorven.
10.6.8 Milieustraat
Openingstijden:
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•
dinsdagmiddag 13.00-16.00 uur
•
woensdagmiddag 13.00-16.00 uur
•
donderdagmiddag 13.00-16.00 uur
•
donderdagavond 18.00-20.00 uur (tijdens de zomertijd van eind maart tot eind oktober)
•
vrijdagmiddag 13.00-16.00 uur
•
zaterdagmorgen 08.30-12.30 uur
Voor niet-recyclebare stromen moet worden betaald, zoals bouw- en sloopafval, grof huishoudelijk afval, harde
kunststoffen, hout, matrassen en vlakglas. Andere afvalstromen kunnen gratis gebracht worden
.
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Bijlage 3: Scenario 1
Scenario 1: Diftar in alle voormalig gemeenten en maximale scheiding traditionele fracties
In dit scenario wordt diftar ingevoerd in Slochteren en is diftar de prikkel voor beter scheiden in alle drie de
voormalige gemeenten. De tabel hieronder laat zien hoe het inzamelsysteem er op hoofdlijnen uit gaat zien.
Huis-aan- huis inzameling
Laagbouw

Brengsysteem
Hoogbouw

€

€
1x2 weken

€

Per voormalige gemeente zullen de wijzigingen behandeld worden met de gevolgen voor de inzamelprestaties en
de kosten.

HOOGEZAND-SAPPEMEER
Restafval
•
Frequentie wordt 1x per 2 weken.
GFT-afval:
•
Inzameling GFT-afval wordt ingevoerd, 1x per 2 weken.
•
In de zomer wordt er 1x per week GFT ingezameld
•
Er wordt gerekend met het aanschaffen van minicontainers voor GFT. De papiercontainers kunnen worden
omgebouwd tot GFT-afval container (als de inzameling van oud papier door de verenigingen opgepakt wordt)
•
Inwoners van hoog- en laagbouw krijgen een keukenemmertje op vrijwillige basis.
Verpakkingsafval:
•
De inzamelfrequentie wordt verhoogd naar 1x per 2 weken.
•
Inzamelzakken worden gratis verstrekt via de post en zijn tevens op te halen op vaste punten.
•
Het aantal brengvoorzieningen voor verpakkingsafval wordt op gelijk niveau als de benchmark gebracht: hiervoor
worden 20 ondergrondse containers bijgeplaatst.
Papier:
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•

Overig:
•

Huidige papierroute met minicontainers kan vervallen als verenigingen het overnemen. Daar is hier nog niet vanuit
gegaan.

Het aantal brengvoorzieningen voor glas wordt op gelijk niveau als de benchmark gebracht: hiervoor worden 8
ondergrondse containers bijgeplaatst.

MENTERWOLDE
GFT-afval:
•
In de zomer wordt er 1x per week ingezameld
•
Inwoners van hoog- en laagbouw krijgen een keukenemmertje op vrijwillige basis.
Verpakkingsafval:
•
De inzamelfrequentie wordt verhoogd naar 1x per 2 weken.
•
Inzamelzakken worden gratis verstrekt via de post. en zijn tevens op te halen op vaste punten.
•
Het aantal brengvoorzieningen voor verpakkingsafval wordt op gelijk niveau als de benchmark gebracht: hiervoor
worden 7 ondergrondse containers bijgeplaatst.
Overig:
•

Opties:
•

Het aantal brengvoorzieningen voor glas wordt op gelijk niveau als de benchmark gebracht: hiervoor worden 3
ondergrondse containers bijgeplaatst.

Voor de inzameling van het verpakkingsafval kunnen ook verenigingen ingezet worden.

SLOCHTEREN
Restafval:
•
Diftar op restafval wordt ingevoerd.
•
Uitleesapparatuur voor de chips is reeds op de inzamelwagens beschikbaar.
•
Software is reeds beschikbaar in de gemeente. Extra uren inzet zijn nodig voor gegevensbeheer en
aanslagoplegging.
•
Minicontainers laagbouw zijn al uitgerust met een chip.
GFT-afval:
•
In de zomer wordt er 1x per week ingezameld
•
Inwoners van hoog- en laagbouw krijgen een keukenemmertje op vrijwillige basis.
Verpakkingsafval:
•
Inzameling verpakkingsafval aan huis wordt ingevoerd in een frequentie van 1 x per 2 weken.
•
Inzamelzakken worden gratis verstrekt via de post en zijn tevens op te halen op vaste punten.
•
Het aantal brengvoorzieningen voor verpakkingsafval wordt op gelijk niveau als de benchmark gebracht: hiervoor
worden 9 ondergrondse containers bijgeplaatst.
Overig:
•

Het aantal brengvoorzieningen voor oud papier wordt op gelijk niveau als de benchmark gebracht: hiervoor worden 9
ondergrondse containers bijgeplaatst.
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Samenvatting Scenario 1: Diftar en optimalisatie scheiding
grondstoffen, excl. BTW
Kosten, excl. btw

€ /jaar
€/huishouden/jaar

Eenmalige kosten (kapitaallasten)

€ 62.659,44

€ 2,27

Jaarlijkse kosten, incl. onderhoud en onvoorzien

€ 505.226,73

€ 18,32

Totaal kosten/opbrengst

€ 567.886,16

€ 20,59

ton/jaar

kg/inw/jaar

-3669

-59,07

Milieu
Verwachte afname restafval
Verwacht totaal scheidingspercentage
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Kosten- en batenraming Scenario 1: Diftar en optimalisatie scheiding grondstoffen, excl.
BTW
Onderwerp

Aantal

Prijs/eenheid

Investering

Afschrijvings- Rentetermijn
percentage

Op jaarbasis

Per hh/jaar

Eenmalige kosten
GFT-afval
Leveren minicontainers met chip

11962 €

32,20

€

385.176,40

15

1,50% €

28.866,80

uitzetten minicontainers

11962 €

2,70

€

32.297,40

15

1,50% €

2.420,51

Mincontainers in beugel

425 €

57,50

€

24.411,63

15

1,50% €

1.829,51

3.676 €

5,00

€

18.380,75

15

1,50% €

1.377,53

36 €

6.000,00

€

216.000,00

15

1,50% €

16.187,98

9 €

6.000,00

€

54.000,00

15

1,50% €

4.047,00

11 €

6.000,00

€

66.000,00

15

1,50% €

4.946,33

€

39.813,31

15

1,50% €

2.983,78

€

836.079,48

€

62.659,44

Aanschaf keukenemmers
PMD
Leveren en plaatsen ondergrondse containers
Oud papier en karton
Leveren en plaatsen ondergrondse containers
Glasverpakkingen
Leveren en plaatsen ondergrondse containers
Restafval

Overig
Onvoorzien, 5% op investeringen
Subtotaal eenmalige kosten

Structurele kosten en opbrengsten

Aantal

Prijs/eenheid

0

0 0

Op jaarbasis

GFT-afval

HS

inzamelen 1x per 2 weken, in de zomer wekelijks. In
totaal 39 inzamelronden per jaar

MW inzamelen 1x per 2 weken, 's zomers 1x pw

4276

€

85,00

€

363.495,28

13 €
13 €

3.667,01
5.133,00

€

47.671,07

€

66.729,06

SL

inzamelen 1x per 2 weken, 's zomers 1x pw

HS

toename inzamelkosten mc's hoogbouw

140

€

85,00

€

11.892,15

SL

toename inzamelkosten mc's hoogbouw

12,5

€

85,00

€

1.065,81

1.367

€

26,20

€

35.817,50

74

€

26,20

€

1.940,36

545

€

26,20

€

14.268,39

Aanschaffen en verstrekken zakken

1.756.897

€

0,01

€

10.541,38

MW Aanschaffen en verstrekken zakken
SL
Aanschaffen en verstrekken zakken

477.800

€

0,01

€

2.866,80

552.636

€

0,01

€

3.315,82

HS
toename verwerkingskosten GFT
MW toename verwerkingskosten GFT
SL
toename verwerkingskosten GFT
PMD

HS

HS

Extra inzamelkosten oc's PMD

20

€

1.223,07

€

24.461,31

SL
MW
HS
SL
MW
HS
MW
SL

Extra inzamelkosten oc's PMD

9

€

1.223,07

€

11.007,59

Extra inzamelkosten oc's PMD

7 €

1.223,07

€

8.561,46

HS

Extra kosten onderhoud

120.000

10%

€

12.000,00

Extra onderhoudskosten

54.000

10%

€

5.400,00

Extra onderhoudskosten

42000

10%

€

4.200,00

Extra vergoeding drankenkartons

76

€

-398,00

€

-30.365,73

Extra vergoeding drankenkartons

18

€

-398,00

€

-7.303,10

Extra vergoeding drankenkartons

48

€

-398,00

€

-19.118,28

Extra vergoeding kunststoffen

305

€

-712,00

€

-217.290,46

MW Extra vergoeding kunststoffen

82

€

-712,00

€

-58.035,03

256

€

-712,00

€

-182.408,25

1

€

119.404,39

€

119.404,39

SL
HS

Extra vergoeding kunststoffen
Inzameling achterlader, 1x per 2 weken

€

2,27

Per hh/jaar

MW
SL
HS
MW
SL

Inzameling achterlader, 1x per 2 weken

1

€

119.404,39

€

119.404,39

Inzameling achterlader, 1x per 2 weken

2

€

119.404,39

€

238.808,78

Post-collection PMD

509

€

269,00

€

136.823,81

Post-collection PMD

133

€

269,00

€

35.816,23

Post-collection PMD

406

€

269,00

€

109.116,17

Oud papier en karton

SL
SL

0

Extra inzamelkosten oc's OPK
Extra onderhoudskosten

€

-

€

-

9

€

1.223,07

€

11.007,59

54.000

€

0,10

€

5.400,00

-

€

-

Glasverpakkingen

0

Extra inzamelkosten oc's Glas

8

€

1.513,17

€

12.105,38

MW extra inzamelkosten oc's glas
HS
Extra kosten onderhoud
MW Extra onderhoudskosten
MW
Restafval

3

€

1.513,17

€

4.539,52

48.000

€

0,10

€

4.800,00

18.000

€

0,10

€

1.800,00

HS

0

Afname inzamelkosten (1x 2 wkn ipv 1x wk),
aanbied frequentie wordt 9x per jaar i.p.v. 12 keer
per jaar (huidig)

HS
HS
afname verwerkingskosten restafval
MW afname verwerkingskosten restafval
SL
afname verwerkingskosten restafval

€

0

€

-

€

-

0

€

-

€

-

-1

€

53.766,56

€

-53.766,56

-1.889

€

95,60

€

-180.620,24

-207

€

95,60

€

-19.808,85

-1.572

€

95,60

€

-150.317,00

€

505.226,73

Beleid
Handhaving
Overig

HS
SL
SL

Subtotaal structurele kosten

Totale kosten Scenario 1
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€ 18,32
€ 20,59

Bijlage 4: Scenario 2
Scenario 2: Afschaffen diftar en maximale scheiding stimuleren
In dit scenario wordt diftar afgeschaft in alle drie de voormalige gemeenten en wordt het restafval in de hele
gemeente 1x per 4 weken ingezameld. De inzamelfrequentie wordt verlaagd om het restafval te ontmoedigen. De
tabel hieronder laat zien hoe het inzamelsysteem er op hoofdlijnen uit gaat zien.
Huis-aan- huis inzameling
Laagbouw

Brengsysteem
Hoogbouw

€
1x4 weken
Per voormalige gemeente zullen de wijzigingen behandeld worden met de gevolgen voor de inzamelprestaties en
de kosten.

HOOGEZAND-SAPPEMEER
Restafval
•
Frequentie wordt 1x per 4 weken.
•
Diftar wordt afgeschaft
GFT-afval:
•
Inzameling GFT-afval wordt ingevoerd, 1x per 2 weken.
•
In de zomer wordt er 1x per week ingezameld
•
Er wordt gerekend met het aanschaffen van minicontainers voor GFT. De papiercontainers kunnen worden
omgebouwd tot GFT-afval container (als de inzameling van oud papier door de verenigingen opgepakt wordt)
•
Inwoners van hoog- en laagbouw krijgen een keukenemmertje op vrijwillige basis.
Verpakkingsafval:
•
De inzamelfrequentie wordt verhoogd naar 1x per 2 weken.
•
Inzamelzakken worden gratis verstrekt via de post en zijn tevens op te halen op vaste punten.

•

Papier:
•

Overig:
•
•

Het aantal brengvoorzieningen voor verpakkingsafval wordt op gelijk niveau als de benchmark gebracht: hiervoor
worden 20 ondergrondse containers bijgeplaatst.

Huidige papierroute met minicontainers kan vervallen als verenigingen het overnemen. Daar is hier nog niet vanuit
gegaan.

Het aantal brengvoorzieningen voor glas wordt op gelijk niveau als de benchmark gebracht: hiervoor worden 8
ondergrondse containers bijgeplaatst..
Inzameling glas en blik met de recyclewagen aan huis vervalt.

MENTERWOLDE
Restafval
•
Frequentie wordt 1x per 4 weken.
•
Diftar wordt afgeschaft
GFT-afval:
•
In de zomer wordt er 1x per week ingezameld
•
Inwoners van hoog- en laagbouw krijgen een keukenemmertje op vrijwillige basis.
Verpakkingsafval:
•
De inzamelfrequentie wordt verhoogd naar 1x per 2 weken.
•
Inzamelzakken worden gratis verstrekt via de post en zijn tevens op te halen op vaste punten.
•
Het aantal brengvoorzieningen voor verpakkingsafval wordt op gelijk niveau als de benchmark gebracht: hiervoor
worden 7 ondergrondse containers bijgeplaatst.
Overig:
•

Het aantal brengvoorzieningen voor glas wordt op gelijk niveau als de benchmark gebracht: hiervoor worden 3
ondergrondse containers bijgeplaatst.

SLOCHTEREN
Restafval:
•
Frequentie wordt 1x per 4 weken.
GFT-afval:
•
In de zomer wordt er 1x per week ingezameld
•
Inwoners van hoog- en laagbouw krijgen een keukenemmertje op vrijwillige basis.
Verpakkingsafval:
•
Inzameling verpakkingsafval aan huis wordt ingevoerd in een frequentie van 1 x per 2 weken.
•
Inzamelzakken worden gratis verstrekt via de post en zijn tevens op te halen op vaste punten.
•
Het aantal brengvoorzieningen voor verpakkingsafval wordt op gelijk niveau als de benchmark gebracht: hiervoor
worden 9 ondergrondse containers bijgeplaatst.
Overig:
•
Het aantal brengvoorzieningen voor oud papier wordt op gelijk niveau als de benchmark gebracht: hiervoor worden 9
ondergrondse containers bijgeplaatst.
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Samenvatting Scenario 2: Afschaffen diftar
Kosten, excl. btw

€ /jaar

€/huishouden/jaar

Eenmalige kosten (kapitaallasten)

€ 61.095,07

€ 2,22

Jaarlijkse kosten, incl. onderhoud en onvoorzien

€ 259.797,10

€ 9,42

Totaal kosten/opbrengst

€ 320.892,17

€ 11,63

ton/jaar

kg/inw/jaar

-3669

-59

Milieu
Verwachte afname restafval
Verwacht totaal scheidingspercentage
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Kosten- en batenraming Scenario 2: Afschaffen diftar en maximale scheiding stimuleren, excl. BTW
Onderwerp

Aantal

Prijs/eenheid

Investering

Afschrijvingstermijn

Rentepercentage

Op jaarbasis

Per hh/jaar

Eenmalige kosten
GFT-afval
Leveren minicontainers met chip

11.962

€ 32,20

€ 385.176,40

15

1,50%

€ 28.866,80

€ 1,05

uitzetten minicontainers

11.962

€ 2,70

€ 32.297,40

15

1,50%

€ 2.420,51

€ 0,09

Minicontainers in beugel

425

€ 57,50

€ 24.411,63

15

1,50%

€ 1.829,51

€ 0,07

Aanschaf keukenemmers

3.676

€ 5,00

€ 18.380,75

15

1,50%

€ 1.377,53

€ 0,05

36

€ 6.000,00

€ 216.000,00

15

1,50%

€ 16.187,98

€ 0,59

9

€ 6.000,00

€ 54.000,00

15

1,50%

€ 4.047,00

€ 0,15

11

€ 6.000,00

€ 66.000,00

15

1,50%

€ 4.946,33

€ 0,18

€ 18.939,62

15

1,50%

€ 1.419,42

€ 0,05

€ 61.095,07

€ 2,22

PMD
Leveren en plaatsen ondergrondse containers
Oud papier en karton
Leveren en plaatsen ondergrondse containers
Glasverpakkingen
Leveren en plaatsen ondergrondse containers
Restafval

Overig
Onvoorzien, 5% op investeringen
Subtotaal eenmalige kosten

Structurele kosten en opbrengsten
GFT-afval

€ 815.205,79

Aantal

Prijs/eenheid

Op jaarbasis

Per hh/jaar

0

0

0

4276

€ 85

€ 363.495,28

13
13

€ 3.667

€ 47.671,07

€ 5.133,00

€ 66.729,06

HS

inzamelen 1x per 2 weken, in de zomer wekelijks. In totaal 39
inzamelronden per jaar

MW

inzamelen 1x per 2 weken, 's zomers 1x pw

SL

inzamelen 1x per 2 weken, 's zomers 1x pw

HS

toename inzamelkosten mc's hoogbouw

140

€ 85,00

€ 11.892,15

SL

toename inzamelkosten mc's hoogbouw

12,54

€ 85,00

€ 1.079,63

HS

toename verwerkingskosten GFT

1.367

€ 26,20

€ 35.817,50

MW
SL

toename verwerkingskosten GFT

74

€ 26,20

€ 1.940,36

toename verwerkingskosten GFT

545

€ 26,20

€ 14.268,39

0

€ 0,00

€ 0,00

PMD

HS
MW
SL

Aanschaffen en verstrekken zakken

1.756.897

€ 0,01

€ 10.541,38

Aanschaffen en verstrekken zakken

477.800

€ 0,01

€ 2.866,80

Aanschaffen en verstrekken zakken

552.636

€ 0,01

€ 3.315,82

HS

Extra inzamelkosten oc's PMD

20

€ 1.223,07

€ 24.461,31

SL
MW
HS
SL
MW
HS
MW
SL

Extra inzamelkosten oc's PMD

9

€ 1.223,07

€ 11.007,59

Extra inzamelkosten oc's PMD

7

€ 1.223,07

€ 8.561,46

Extra onderhoudskosten

120.000

10%

€ 12.000,00

Extra onderhoudskosten

54.000

10%

€ 5.400,00

Extra onderhoudskosten

42000

10%

€ 4.200,00

Extra vergoeding drankenkartons

77

€ -398,00

-€ 30.605,50

Extra vergoeding drankenkartons

18

€ -398,00

-€ 7.303,10

Extra vergoeding drankenkartons

48

€ -398,00

-€ 19.118,28

HS

Extra vergoeding kunststoffen

308

€ -712,00

-€ 219.006,22

SL

Extra vergoeding kunststoffen

256

-€ 712,00

-€ 182.408,25

MW
HS

Extra vergoedng kunststoffen
Inzameling achterlader, 1x per 2 weken

82

€ -712,00
€ 119.404,39

-€ 58.035,03
€ 119.404,39

1

MW

Inzameling achterlader, 1x per 2 weken

1

€ 119.404,39

€ 119.404,39

SL
HS
MW
SL

Inzameling achterlader, 1x per 2 weken

2

€ 119.404,39

€ 238.808,78

Post-collection PMD

513

€ 269,00

€ 137.904,20

Post-collection PMD

133

€ 269,00

€ 35.816,23

Post-collection PMD

427

€ 269,00

€ 114.859,13

Glasverpakkingen

0

€ 0,00

€ 0,00

HS

Extra inzamelkosten oc's Glas

8

€ 1.513,17

€ 12.105,38

MW
MW
HS

extra inzamelkosten oc's glas

3

€ 1.513,17

€ 4.539,52

Extra onderhoudskosten

18.000

10%

€ 1.800,00

Extra onderhoudskosten

48.000

10%

€ 4.800,00

0

€ 0,00

€ 0,00

Oud papier en karton

SL
SL

Extra inzamelkosten oc's OPK

9

€ 1.223,07

€ 11.007,59

54.000

10%

€ 5.400,00

0

€ 0,00

€ 0,00

-263

€ 46,00

-€ 12.109,93

-1.567

€ 85,00

-€ 133.191,94

Afname inzamelkosten (1x 4 wkn ipv 2x wk)

-1

€ 41.244,93

-€ 41.244,93

Afname inzamelkosten (1x 4 wkn ipv 2x wk)

-1

€ 72.829,51

-€ 72.829,51

Extra onderhoudskosten

Restafval
HS

Afname inzamelkosten (1x 4 wkn ipv 1x wk) belader

HS
MW
SL
HS
MW
SL

Afname inzamelkosten (1x 4 wkn ipv 1x wk) wagen+chauffeur

HS
HS
MW

afname verwerkingskosten restafval

-1.889

€ 95,60

-€ 180.620,24

Afname verwerkingskosten restafval

-207

€ 95,60

-€ 19.808,85

afname verwerkingskosten restafval

-1.572

€ 95,60

-€ 150.317,00

Beleid

0

€ 0,00

€ 0,00

Handhaving

0

€ 0,00

€ 0,00

Overig

0

€ 0,00

€ 0,00

Afschaffen facturering diftar

15

€ 880,00

-€ 13.200,00

Afschaffen facturering diftar

15.654

€ 1,50

-€ 23.481,00

Afschaffen facturering diftar

5.347

€ 1,50

-€ 8.020,50

Subtotaal structurele kosten

Totale kosten Scenario 1
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€ 259.797,10

€ 9,42

€ 320.892,17

€ 11,63

Bijlage 5: Scenario 3
Scenario 3: Nascheiding van restafval op verpakkingsafval. Verpakkingsafval wordt niet meer
brongescheiden
In dit scenario wordt alle restafval verwerkt middels nascheiding op verpakkingsafval. Verpakkingsafval wordt
daartoe niet langer aan huis opgehaald. Omdat restafval met verpakkingsafval wordt ingezameld dient de
inzamelfrequentie 2-wekelijks te zijn. Een prijsprikkel op het beter scheiden van restafval, uitgezonderd
verpakkingsafval, is daarbij nodig. Dit kan door een diftarsysteem op basis van gewicht/frequentie te hanteren. De
restafvalcontainers dienen dan gewogen te worden bij inzameling en het gewicht en de aanbiedingsfrequentie
bepalen de variabele aanslag voor de afvalstoffenheffing. Voor ondergrondse restafvalcontainers dient een
wegingsmechanisme in de inwerptrommel te worden ingebouwd.
De nascheiding op verpakkingsafval is conform de techniek zoals door OMRIN en Attero worden toegepast in de
regio. Naast verpakkingsafval worden dan ook organische stoffen en mineralen teruggewonnen. Uit de organisch
natte fractie (het ONF) wordt middels vergisting groen gas gewonnen. Het uitgegiste deel wordt gedroogd en als
RDF pellet (alternatieve brandstof) afgezet. De massabalans ziet er als volgt uit (voorbeeld OMRIN voor Delfzijl
2017):

Uitganspunt bij nascheiding is dat de verwerker voor eigen rekening en risico afvalstromen nascheidt. Vergoeding
voor het teruggewonnen verpakkingsafval is dan niet meer voor de gemeente maar voor de verwerker. Idem
inzake andere grondstoffen die de verwerker kan terugwinnen. De gemeente mag wel rekenen op terugbetaling
van de vermeden verwerkingskosten en verbrandingsbelasting.
Voor gemeenten die restafval voor nascheiding aan andere afvalbedrijven leveren dan AEB en AVR, of voor
kunststofverpakkingen en drankenkartons via bronscheiding verkregen, is het voorgaande niet van toepassing en
gelden de opgave- en vergoedingsregels uit het UMP (uitvoerings- en monitoringsprotocol).

Huis-aan- huis inzameling
Laagbouw

Brengsysteem
Hoogbouw

€

€
1x2 weken

€

Per voormalige gemeente zullen de wijzigingen behandeld worden met de gevolgen voor de inzamelprestaties en
de kosten.

HOOGEZAND-SAPPEMEER
Restafval
•
Frequentie wordt 1x per 2 weken.
•
Ombouw diftar-systeem naar gewicht/frequentie.
GFT-afval:
•
Inzameling GFT-afval wordt ingevoerd, 1x per 2 weken.
•
In de zomer wordt er 1x per week GFT ingezameld
•
Er wordt gerekend met het aanschaffen van minicontainers voor GFT. De papiercontainers kunnen worden
omgebouwd tot GFT-afval container (als de inzameling van oud papier door de verenigingen opgepakt wordt)
•
Inwoners van hoog- en laagbouw krijgen een keukenemmertje op vrijwillige basis.
Verpakkingsafval:
•
De gescheiden inzameling wordt gestopt.
Papier:
•

Overig:
•
•

Huidige papierroute met minicontainers kan vervallen als verenigingen het overnemen. Daar is hier nog niet vanuit
gegaan.

Het aantal brengvoorzieningen voor glas wordt op gelijk niveau als de benchmark gebracht: hiervoor worden
8ondergrondse containers bijgeplaatst.
Inzameling glas en blik met de recyclewagen aan huis vervalt.
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MENTERWOLDE
Restafval
•
Ombouw diftar-systeem naar gewicht/frequentie
GFT-afval:
•
In de zomer wordt er 1x per week ingezameld
•
Inwoners van hoog- en laagbouw krijgen een keukenemmertje op vrijwillige basis.
Verpakkingsafval:
•
De gescheiden inzameling wordt gestopt.
Overig:
•
•
Opties:
•

Het aantal brengvoorzieningen voor glas wordt op gelijk niveau als de benchmark gebracht: hiervoor worden 3
ondergrondse containers bijgeplaatst.
Inzameling glas en blik met de recyclewagen aan huis vervalt.

Voor de inzameling van het verpakkingsafval kunnen ook verenigingen ingezet worden.

SLOCHTEREN
Restafval:
•
Diftar op restafval wordt ingevoerd. (gewicht/frequentie)
•
Uitleesapparatuur voor de chips is reeds op de inzamelwagens beschikbaar.
•
Software is reeds beschikbaar in de gemeente. Extra uren inzet zijn nodig voor gegevensbeheer en
aanslagoplegging.
•
Minicontainers laagbouw zijn al uitgerust met een chip,.
GFT-afval:
•
In de zomer wordt er 1x per week ingezameld
•
Inwoners van hoog- en laagbouw krijgen een keukenemmertje op vrijwillige basis.
Verpakkingsafval:
•
Geen verandering.
Overig:
•

Het aantal brengvoorzieningen voor oud papier wordt op gelijk niveau als de benchmark gebracht: hiervoor worden 9
ondergrondse containers bijgeplaatst.

Opties:

•

Voor de inzameling van het verpakkingsafval kunnen ook verenigingen ingezet worden.
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Samenvatting Scenario 3: Nascheiding en diftar op
gewicht, excl. BTW
Kosten, excl. btw

€ /jaar

€/huishouden/jaar

Eenmalige kosten (kapitaallasten)

€ 53.832,07

€ 1,95

Jaarlijkse kosten, incl. onderhoud en onvoorzien

-€ 59.338,16

-€ 2,15

Totaal kosten/opbrengst

-€ 5.506,09

-€ 0,20

ton/jaar

kg/inw/jaar

-329770%

-53

Milieu
Verwachte afname restafval
Verwacht totaal scheidingspercentage
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Kosten- en batenraming Scenario 3: Nascheiding en diftar op gewicht, excl. BTW
Onderwerp

Aantal

Prijs/eenheid

Investering

Afschrijvingstermijn

RenteOp jaarbasis
percentage

Per hh/jaar

Eenmalige kosten
GFT-afval
Leveren deksels

11.962

€ 4,50

€ 53.829,00

15

1,50%

€ 4.034,18

€ 0,15

vervangen deksels

11.962

€ 14,00

€ 167.468,00

15

1,50%

€ 12.550,78

€ 0,46

425

€ 57,50

€ 24.411,63

15

1,50%

€ 1.829,51

€ 0,07

3.676

€ 5,00

€ 18.380,75

15

1,50%

€ 1.377,53

€ 0,05

9

€ 6.000,00

€ 54.000,00

15

1,50%

€ 4.047,00

€ 0,15

11

€ 6.000,00

€ 66.000,00

15

1,50%

€ 4.946,33

€ 0,18

6

€ 50.000,00

€ 300.000,00

15

1,50%

€ 22.483,31

€ 0,82

€ 34.204,47

15

1,50%

€ 2.563,43

€ 0,09

€ 53.832,07

€ 1,95

Mincontainers in beugel
Aanschaf keukenemmers
Oud papier en karton
Leveren en plaatsen ondergrondse containers

Glasverpakkingen
Leveren en plaatsen ondergrondse containers
Restafval
Weegsystemen voertuigen
Overig
Onvoorzien, 5% op investeringen
Subtotaal eenmalige kosten

Structurele kosten en opbrengsten

HS
MW
SL
HS
SL
HS
MW
SL

GFT-afval
inzamelen 1x per 2 weken, in de zomer wekelijks. In
totaal 39 inzamelronden per jaar
inzamelen 1x per 2 weken, 's zomers 1x pw
inzamelen 1x per 2 weken, 's zomers 1x pw
toename inzamelkosten mc's hoogbouw
toename inzamelkosten mc's hoogbouw

€ 718.293,84

Aantal

Prijs/eenheid

Op jaarbasis

4276

€ 85

€ 363.495,28

13
13

€ 3.667
€ 5.133,00

€ 47.671,07

140

€ 85

€ 11.892,15

€ 66.729,06

12,5

€ 85

€ 1.065,81

toename verwerkingskosten GFT

1.367

€ 26,20

€ 35.817,50

toename verwerkingskosten GFT

74

€ 26,20

€ 1.940,36

toename verwerkingskosten GFT

545

€ 26,20

€ 14.268,39

Vervallen inzamelkosten achterlader 1x4wk

-1

€ 119.404,39

-€ 119.404,39

Vervallen inzamelkosten achterlader 1x4wk

-1

€ 119.404,39

-€ 119.404,39

Vervallen inzamelzakken

-876.624

€ 0,01

-€ 5.259,74

Vervallen inzamelzakken

PMD

HS
MW
HS
MW
HS
MW
HS
MW
HS
MW

-299.432

€ 0,01

-€ 1.796,59

Vervallen kosten post-collection PMD

-643

€ 0,00

€ 0,00

Vervallen kosten post-collection PMD

-314

€ 0,00

€ 0,00

Vervallen vergoeding drankenkartons

-141

€ 0,00

€ 0,00

Vervallen vergoeding drankenkartons

-63

€ 0,00

€ 0,00

Vervallen vergoeding kunststoffen

-565

€ 0,00

€ 0,00

Vervallen vergoeding kunststoffen

-253

€ 0,00

€ 0,00

9

€ 1.223,07

€ 11.007,59

54.000

10%

€ 5.400,00

8

€ 1.513,17

€ 12.105,38

Extra onderhoudskosten

48.000

10%

€ 4.800,00

Extra onderhoudskosten

18.000

10%

€ 1.800,00

3

€ 1.513,17

€ 4.539,52

Afname verwerkingskosten restafval

-1.783

€ 95,60

-€ 170.486,24

Afname verwerkingskosten restafval

-390

€ 95,60

-€ 37.329,41

Afname verwerkingskosten restafval

-1.375

€ 95,60

-€ 131.412,59

2708,396167

85

€ 230.213,67

-1

€ 286.990,58

-€ 286.990,58

Oud papier en karton

SL
SL

Extra inzamelkosten oc's OPK
Extra onderhoudskosten
Glasverpakkingen

HS
HS
MW
MW

Extra inzamelkosten oc's Glas

extra inzamelkosten
Restafval

HS
MW
SL
HS
HS

inzameling 1x 2 wkn
Vervallen huidige inzamelsystematiek ( 1x wk)
Beleid

Per hh/jaar

Handhaving
Overig

Subtotaal structurele kosten
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-€ 59.338,16
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€ -2,15

Bijlage 6: Inzamelgegevens/-kosten
Tabel 0-1: Benchmark inzamelgegevens 2016
BM Sted 3.
Vol/freq

BM Sted 5.
Vol/freq

BM Sted 5.
Aantal
personen

Kg/inw

Kg/inw

Kg/inw

Ongescheiden ingezameld

141

127

253

Restafval (fijn)

123

114

226

Restafval (grof)

18

13

28

Gescheiden ingezameld

304

321

391

GFT-afval

84

116

121

Papier

56

60

63

Glas

21

19

22

Textiel

4,4

3,7

3,4

Verpakkingsafval

15,5

19,7

7,2

Overig

1,2

1,1

1,6

Grof huishoudelijk afval

118

102

171

Tabel 0-2: Inzamel- en verwerkingskosten per fractie
HoogezandSappemeer

Menterwolde

Slochteren

Totaal

Kosten wagens

€ 123.960,70

€ 41.981,57

€ 75.709,67

€ 241.651,94

Kosten manuur

€ 163.029,88

€ 58.330,10

€ 87.771,17

€ 309.131,15

Verwerkingskosten

€ 404.984,67

€ 93.605,34

€ 218.866,21

€ 717.456,21

Totaal

€ 488.302,65

€ 112.862,88

€ 263.893,81

€ 865.059,34

Per ton

€ 775.293,23

€ 213.174,55

€ 427.374,65

€ 1.415.842,43

Per aansluiting

€ 122,92

€ 146,23

€ 125,38

€ 126,71

Kosten wagens

€ 3.968,01

€ 39.680,12

€ 61.504,19

€ 105.152,32

Kosten manuur

€ 4.600,17

€ 55.662,01

€ 71.302,57

€ 131.564,75

Verwerkingskosten

€ 1.273,32

€ 56.577,85

€ 61.352,54

€ 119.203,71

Totaal

€ 9.841,50

€ 151.919,98

€ 194.159,30

€ 355.920,78

Restafval

GFT-afval

Per ton

€ 202,50

€ 70,35

€ 82,91

€ 78,23

Per aansluiting

€ 0,63

€ 28,41

€ 29,51

€ 12,91

Kosten wagens

€ 14.126,12

€ 4.285,45

€ 4.285,45

€ 22.697,03

Kosten manuur

€ 16.376,59

€ 4.968,18

€ 4.968,18

€ 26.312,95

Verwerkingskosten

€ 4.260,00

€ 4.147,80

€ 5.040,00

€ 13.447,80

Totaal

€ 34.762,71

€ 13.401,43

€ 14.293,63

€ 62.457,78

Per ton

€ 9,19

€ 48,46

€ 42,54

€ 14,20

Per aansluiting

€ 2,22

€ 2,51

€ 2,17

€ 2,26

Tuinafval

Oud papier (alleen verwerkingsvergoeding nedvang)
Kosten wagens

€ 74.281,19

€ 8.253,47

€-

€ 82.534,65

Kosten manuur

€ 114.820,14

€ 9.568,35

€-

€ 124.388,49

Verwerkingskosten

€ -207.182,80

€ -6.160,00

€-

€ -213.342,80

Totaal

€ -18.081,47

€ 11.661,81

€-

€ -6.419,66

Per ton

€ -9,60

€ 14,72

€-

€ 5,12

Per aansluiting

€ -1,16

€ 2,18

€-

€ -0,23

Glas + blik (situatie voor 2016)
Kosten wagens

€ 49.460

€ 24.700

€-

€ 74.160

Kosten manuur

€ 71.189

€ 42.484

€ 14.353

€ 128.026

Verwerkingskosten

€0

€0

€0

€0

Totaal

€ 120.649,43

€ 67.184,00

€ 14.352,52

€ 202.185,95

Per ton

€-

Per aansluiting

€ 7,71

€ 12,56

€ 2,18

€ 7,33

Plastic + Drankenkartons
Kosten wagens

€ 26.665,04

€ 26.665,04

€-

€ 53.330,08

Kosten manuur

€ 92.739,35

€ 92.739,35

€-

€ 185.478,69

Verwerkingskosten

€ -163.057,04

€ -79.473,36

€ -242.530,40

Totaal

€ -43.652,65

€ 39.931,03

€ -3.721,62

Per ton

€ -90,02

€ 168,95

€ 78,93

Per aansluiting

€ -2,79

€ 7,47

€-

€ -0,13

Inzameling grof afval aan huis
Kosten wagens

€ 7.618,58

€ 7.618,58

€-

€ 15.237,17

Kosten manuur

€ 8.832,32

€ 8.832,32

€-

€ 17.664,64

Verwerkingskosten

Niet afzonderlijk
geregistreerd

Niet afzonderlijk
geregistreerd

Niet afzonderlijk
geregistreerd

Niet afzonderlijk
geregistreerd

Totaal

€ 16.450,90

€ 16.450,90

€-

€ 32.901,80
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Per aansluiting

€ 1,05

€ 3,08
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Bijlage 7: Gedragsbeïnvloedingstechnieken
De gemeente wil graag het gedrag van de inwoner beïnvloeden om aan haar doelstellingen te kunnen voldoen.
Voor het veranderen van gedrag zijn volgens het Triade model van Poiesz drie factoren bepalend:
•
gelegenheid;
•
capaciteit;
•
motivatie.
Als je als gemeente voor de opgave staat je afvalscheidingsresultaten te verbeteren, zal het in eerste instantie
ook voor de inwoner mogelijk moeten zijn zijn of haar afval gescheiden aan te bieden. Dit is de gelegenheid
(eerder al de ‘dienstverlening of service’ genoemd) die je als gemeente biedt.
De capaciteit is de mate waarin de persoon zelf over eigenschappen, vaardigheden of instrumenten beschikt om
het gedrag uit te voeren, bijvoorbeeld basiskennis over afvalstromen en het inzamelschema.
De motivatie is de mate waarin de persoon een doel wenst te bereiken, of interesse heeft in het vertonen van
gedrag. De combinatie van datgene wat bewust en onbewust aantrekt en afstoot, vormt motivatie.
Bij een complete aanpak voor het optimaliseren van de afvalscheiding zal aandacht gegeven moeten worden aan
alle drie de factoren. Ervaring leert ons al veel over het effect van de gelegenheid, namelijk de inrichting van het
inzamelsysteem, op de scheidingsresultaten. De effecten van maatregelen die sturen op capaciteit en motivatie
zijn niet in concrete cijfers uit te drukken, maar pilots en proeven in andere gemeenten laten zien dat ze een
belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de resultaten.

10.7

Capaciteit en motivatie

Voorbeelden voor het verhogen van de ‘Gelegenheid’ zijn reeds in hoofdstuk 6 beschreven. In onderhavig
hoofdstuk wordt uitgelegd welke typen gedragsbeïnvloedingsmechanismen voor de factoren ‘capaciteit’ en
‘motivatie’ toegepast kunnen worden, en welke geschikte voorbeelden van maatregelen hiervoor zijn.
Gedrag vindt zowel bewust als onbewust plaats. Met andere woorden: mensen denken bij sommige beslissingen
concreet na, maar andere beslissingen, veruit de meeste, worden onbewust gemaakt. Voor dit gedrag is niet
alleen parate kennis nodig, maar ook de herinnering hieraan.
Het doel van de gedragsbeïnvloeding dat we hier willen bereiken is het scheiden van één of meerdere
afvalfracties te optimaliseren. Dit betekent ook dat er beïnvloed moet worden voor en op het moment dat de
inwoner het gedrag vertoont en op de plek waar hij of zij het vertoont, namelijk in en rond het huis.
10.7.1 Capaciteit
De mechanismen die inwerken op de capaciteit factor van gedrag met betrekking tot afval zijn:
•
Kennis over afvalstromen.
•
Kennis van inzamelsysteem en inzamelmoment.
Het kennisniveau kan beïnvloed worden met:
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•

•

•

Toegankelijke informatie/voorlichting. Zorg ervoor dat alle benodigde informatie beschikbaar is en
makkelijk te vinden. Voorzie bijvoorbeeld in een app voor de afvalkalender en zorg dat er een duidelijke
afvalscheidingswijzer beschikbaar is.
Kennis activeren met prompts en cues. De kennis die de inwoners hebben door de beschikbare
informatie, moet toegepast worden op het moment dat het gedrag (afval weggooien) uitgevoerd wordt.
Zorg er dus voor dat op het moment dat het gedrag vertoond wordt, men aan de kennis herinnerd wordt.
Dit kan bijvoorbeeld door kleurgebruik van containers, stickers met symbolen enzovoort.
Kennis activeren met een herkenbaar beeld, of het aangrijpen van een verandermoment, zoals het
wijzigen van het afvalinzameling. Het is namelijk zeer effectief om communicatie te koppelen aan een
actie.

10.7.2 Motivatie
Motivaties kunnen worden onderscheiden in intrinsieke motivatie (vanuit de persoon zelf) en extrinsieke motivatie
(vanuit de ‘omgeving’).
Een voorbeeld van intrinsieke motivatie is: ik scheid afval omdat het goed is voor het milieu.
Een voorbeeld van extrinsieke motivatie is: ik scheid afval omdat ik dan een lagere afvalkostenheffing krijg.
De intrinsieke motivatie heeft meer en langer invloed op het gedrag. Extrinsieke motivatie kan gedrag goed in
gang zetten, maar kan ook wel eens averechts werken en zelfs de intrinsieke motivatie wegnemen. Wees daarom
voorzichtig met extrinsieke motivaties, zoals beloningen.
Enkele mechanismen die inwerken op de motivatie factor van gedrag met betrekking tot afval zijn:
•
Sociale normen:
Mensen voelen zich niet graag een uitzondering. Door uit te drukken dat iets heel normaal is, en bij
voorkeur dat de buren het ook doen, zullen andere mensen zich hier ook naar gedragen.
•
Doelen stellen:
Wees duidelijk wat je met de actie (het veranderen van je afvalbeleid) wilt bereiken. Communiceer over
de doelstelling en over de voortgang. Draag ook maar één doel tegelijk uit. Een financieel doel, zoals het
verlagen van de afvalstoffenheffing, is voor sommige mensen een sterke motivator, maar indirect draag
je hiermee ook uit dat mensen die zich hierdoor niet aangesproken voelen, de redenatie kunnen
omdraaien en argumenteren dat ze liever betalen voor het gemak.
•
Nuttig voelen
•
Belonen en betalen

10.8

Omgaan met weerstand

Verandering roept weerstand op. Het wijzigen van het afvalbeleid heeft tot gevolg dat inwoners in en rond hun
eigen huis hun gedrag moeten veranderen. Wat de verandering inhoudt, is voor velen moeilijk te overzien en
roept daardoor bezwaren op.
Weerstand komt in verschillende vormen tot uiting:
•

•

•

Mensen ervaren weerstand wanneer hun vrijheid in het geding komt, bijvoorbeeld wanneer de gemeente
een besluit maakt waarbij de inwoners niet genoeg het gevoel hebben gehad hierbij betrokken geweest
te zijn (reactance). Dit voorkom je door mensen verschillende alternatieven te bieden en mensen stap
voor stap mee te nemen in het beslistraject. Let hierbij wel op dat je het doel, betere afvalscheiding, niet
uit het oog verliest.
Sceptische mensen geloven niet of willen niet geloven wat hen wordt verteld. Dat kan te maken hebben
met de afzender, maar ook met gebeurtenissen uit het verleden of met tegenstrijdige berichtgeving in de
media (scepsis). Belangrijk hierbij is om aan te geven dat elk beetje helpt.
Mensen die eenvoudigweg geen zin hebben om in beweging te komen (inertia). Bedenk dat enkel een
brief of brochure weinig effect heeft in het drukke leven van de inwoners. Neem de mensen bij de hand
en maak het ze zo makkelijk mogelijk. Zorg dus dat logo’s en slogans in communicatiematerialen
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bekend worden gemaakt, en dat ze terugkomen op de plaatsen waar je wilt dat het gedrag vertoond
wordt (nudges en primes).
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Bijlage 8 ideeën participatie
Wormenhotels, compostbakken
Schillenboer
Buurtkip voor etensresten
Tuinafval inzameling in wijkdepots
Buurtcomposthoop
Takken uit takkenroute beschikbaar stellen voor lokale bio-brandstof
Brengvoorzieningen op schoolpleinen
Verpakkingsvrije school
Kransen/haken rond lantaarnpalen
Scholen/verenigingen adopteren verzamelcontainers tegen een beloning
Wasbare luiers
Zwerfvuilopruimacties tegen beloning
Maatwerkafspraken hoogbouw
Buurtaanhanger

Maatregelen in samenwerking met kringloopbedrijf
Inzameling BEST-tas (boeken, elektronica, speelgoed, textiel)
Grofvuil inzameling aan huis
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de Jonge Milieu Advies
Utrechtseweg 9, 3704 HA Zeist
T. 030 699 15 99 - info@jma.nl
www.jma.nl
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