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Programma

20.00 Aftrap 
Glimina Chakor, Wethouder

20.05 Uitleg programma avond
Miriam Hall, Programmamanager Afval

20.10 Algemene beschouwing Nederland
Maarten Goorhuis, senior beleidsmedewerker NVRD

20.40 Presentatie Diftar Plus
Yfke Hoogland, regisseur duurzaamheid en afvalinzameling, gemeente Heerenveen

21.05 Presentatie pilot Achteraf Belonen 
Marco Kruizinga, adviseur afval/grondstoffen, recreatie en dierenwelzijn gemeente 
Zwolle

21.30 Laatste vragen
Miriam Hall, Programmamanager Afval

21.45 Publicatie enquête
Miriam Hall, Programmamanager Afval

21.50 Afsluiting en dankwoord
Glimina Chakor, Wethouder



Gemeente Groningen
Infosessie Afvalbeleid 31 oktober 2019

Maarten Goorhuis



• Opgericht in 1907

• Leden:
Publieke afvalbedrijven 

Gemeenten

Dienstverleners & leveranciers

• Vertegenwoordigd de publieke 
sector op gebied van afval & BOR

• Doelen:
Beleidsontwikkeling en belangenbehartiging

Kennisontwikkeling en kennisdeling

Netwerken 

Koninklijke NVRD



Huishoudelijk
Afval

Nederlands Afval
60 Miljard kilo

500 kilo 
per inwoner / jaar

8,5 Miljard kilo
(Ca. 15%)

Bedrijfsafval
51,5 miljard kilo (ca 85%)



• 2013: Groene Groei

• 2015-2025: Programma van Afval Naar Grondstof

➢ 2020: 75% afvalscheiding huishoudelijk afval

➢ 2020: 100 kilo restafval per inwoner per jaar

➢ 2025: 30 kilo restafval per inwoner per jaar

• 2018: Rijksbreed programma Circulaire economie

➢ 2050: Nederland Circulair in 2050: zo veel mogelijk recycling. 

• 2019: Forse verhoging van de verbrandingsbelasting

Van Afval naar Grondstof (VANG)



100 kg/inw. in 2020 Optimaal gebruik

Transparante ketens
Duurzaam produceren

(Europees)

Bewust
consumeren

Faciliteren en Stimuleren
afvalscheiding

Duurzaam inkopen
Door overheden

Recycling technologie
ontwikkelen

VANG (Van Afval Naar Grondstof)



Ambitie

75% gescheiden inzameling
100 kg restafval per inwoner



Potentieel

Papier & karton 
21%

Glas 5%

Metalen 6%

Restafval 16%

Organisch afval  35%

PMD 14%

Textiel 5%

KCA 0,1%





Gemeenten zijn goed op weg!



Of niet?



Financiële prikkels
Service prikkels

Communicatie & gedrag

Instrumentarium



Financiële prikkels: diftar

• Meestal: volume / frequentie

• Ook: gewicht, dure zak

• Nu ca. 50% gemeenten met (een 
vorm van) diftar in Nederland 
(35% van de bevolking)



Diftar en de afvalstoffenheffing



Voorbeeld: Service 

52 x jaar

Organisch afval

26 x jaar

PMD

26 x jaar

Restafval

12 x jaar

Papier & Karton

Permanent

Luiers

4 x jaar

Boeken, 
elektrische 

apparaten & 
textiel

Gemeente Peel en Maas: 28 kg restafval / inwoner / jaar

€



Voorbeeld: frequentie 

12 x jaar

Restafval

26 x jaar

Organisch 
afval

12 x jaar

Papier &
Karton

12 x jaar

PMD

Gemeente Aalten: 48 kg restafval / inwoner / jaar

€



Voorbeeld:  Omgekeerd inzamelen

Aan huis

In de buurt

In de wijk

Gemeente Dalfsen: 64 kg restafval / inwoner / jaar

€



Nascheiden

• Alleen verpakkingen (PMD)
• Bronscheiding blijft noodzakelijk
• Lastiger te combineren met instrumenten die 

sturen op afvalscheiding

• Communicatie belangrijk
• Met name geschikt voor grote steden en hoogbouw
• Kan ook in aanvulling op bronscheiding



Wat hebben de koplopers gedaan?

20302015

Financiële prikkel 
(financieel sturen op goed 
scheidingsgedrag)

Serviceprikkel
(service voor grondstoffen, 
restafval ontmoedigen)

75 Kilo ?
Intensieve communicatie
Intensieve service
Participatie

30 Kilo

Intrinsieke motivatie, communicatie
200 kilo225 Kilo

125 Kilo

2000 2020 2025

.

.

Inwoner moet de 
prikkel begrijpen!



Succes per strategie (benchmark 
2018)



Flankerend beleid

Techniek op orde Communicatie

Handhaving Meten = weten



Afvalscheiding loont



Gemeente maakt de afweging



www.benchmarkafval.nl
www.vang-hha.nl

Maarten Goorhuis
goorhuis@nvrd.nl

http://www.benchmarkafval.nl/
http://www.vang-hha.nl/


Vragen?



PRESENTATIE HEERENVEEN

























Vragen?



1-11-2019 41 kijk

Zwolle Zonder Afval

Grondstoffenplan
2017 – 2020:



Gemeente Zwolle

• 127.488 inwoners (1-1-2019) 

• 15% > 65 jaar

• 6.138 uitwonende studenten 

• 55.990 aansluitingen

• 36 % éénpersoonshuishoudens

• 28 % tweepersoonshuishoudens

• 36 % meerpersoonshuishoudens

1-11-2019 42

kijk



Ambitie GGP 2017-2020

• Halvering hoeveelheid restafval per inwoner 

(realiseren landelijke norm 100 kilo/inw/jaar)

• Duurzamer, maar niet duurder

➢ Uitwerking ambitie binnen bestaande 

afvalstoffenheffing

➢ Kostenstijging inwoners niet meer dan  

inflatie 

Zonder afval…

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJ_NLPjJTNAhXGthQKHRXJBbIQjRwIBw&url=http://www.milieukrantonline.nl/mko_17/afvalisgrondstof.php&bvm=bv.123664746,d.ZGg&psig=AFQjCNHac5Weh8c1N5NsdniLgWxL5cU8eA&ust=1465326359223937


Waar staan we nu?

Zonder afval…

100

239

221
215

209

193
186 184

174
166

0

50

100

150

200

250

300

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

K
il
o

g
ra

m
m

e
n

 p
e
r 

in
w

o
n

e
r

Restafval

Doel 2020

Fijn restafval



50

100

150

200

250

Interventiesporen op weg naar 100 kilo/inw/jaar

Zonder afval…

Goed scheiden belonen

Faciliteren

Bewustwording & motivatie 



Faciliteren en Motiveren/stimuleren

• Plaatsen ondergrondse verzamelsystemen bij 

hoogbouw en compacte bouw of 

zakkeninzameling

• GRIP-wagen

• GRIP-kaart

• Afvalbewust-app
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Goed scheiden belonen

• Introduceer een financiële prikkel: goed 

milieugedrag wordt beloond

• Behoefte uit de stad: verkennen van eerlijke en 

innovatieve modellen met voldoende 

keuzevrijheid voor inwoners

• Consequent toepassen (ook milieubrengstation)

Zonder afval…



Pilotgebieden: Schoonhorst en Gerenbroek

Hoogbouw Laagbouw Totaal huishoudens

Schoonhorst 528 1.344 1.872

Gerenbroek -- 1.190 1.190

Totaal 528 2.534 3.062
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Tabel 1: Aantal huishoudens hoogbouw en laagbouw pilotgebied[1]



De pilot:

• Startmeting vanaf eind juli 2017

• Looptijd van een half jaar

• Start op 13 november 2017

• 1e tussenrapportage in februari 2018

• Einde pilot 12 mei 2018
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Waar keken wij naar?

• Samenstelling restafval - Sorteeranalyse

• Aanbiedgedrag

• Restafval via registratie afvalpas

• PMD, GFT en papier via aparte pilotroutes en tellingen 

beladingssyteem inzamelvoertuig)

• Kwaliteit/vervuiling van de grondstoffen

• Aantal afroepen GHA / bezoeken milieubrengstation

• Ontwijkgedrag: bijplaatsingen/dumpingen/gebruik 

milieubrengstation

• Nul-ledigingen restafval, dat wil zeggen huishoudens die 

geen restafval aanbieden

• Overzicht van klachten en meldingen 
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Zonder afval…



Speciale groepen

• Kwijtschelding
Bewoners die kwijtschelding hebben, konden gewoon meedoen. Ook zij konden 

aan het eind geld ‘terug’ krijgen.

• Luiers en incontinentiemateriaal
Met deze doelgroep is niet apart rekening gehouden. Dat voerde in deze proef te 

ver. Wel werden er in de enquête apart vragen over gesteld.

• Gescheiden inzameling GFT niet of minder 

goed mogelijk
• Binnen de pilot is in de beloning onderscheid gemaakt tussen hoogbouw en 

laagbouw.
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Zonder afval…



Communicatie

• De bewoners hebben 2 brieven ontvangen

• 2 keer inloopbijeenkomst 

• Enquête vooraf al nulmeting. 

• Deelname was vrijwillig (55 afmeldingen)

• Deelnemers betaalden nooit meer tijdens de 

proef

• Aantal aanbiedingen restafval bepaalde of er 

geld werd teruggegeven

• Zwollezonderafval.nl 
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Zonder afval…



Vergoedingen laagbouw

Laagbouw Beloning (€) Beloning (€)

Staffel aantal aanbiedingen Eenpersoons huishouden Meerpersoons huishouden

t/m 15 20,00 25,00

16 18,00 22,50

17 16,00 20,00

18 14,00 17,50

19 12,00 15,00

20 10,00 12,50

21 8,00 10,00

22 6,00 7,50

23 4,00 5,00

24 2,00 2,50

vanaf 25 0,00 0,00
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Vergoedingen hoogbouw
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Zonder afval…

Hoogbouw Beloning (€) Beloning (€)

Staffel aantal aanbiedingen Eenpersoons huishouden Meerpersoons huishouden

t/m 17 20,00 25,00

18 18,00 22,50

19 16,00 20,00

20 14,00 17,50

21 12,00 15,00

22 10,00 12,50

23 8,00 10,00

24 6,00 7,50

25 4,00 5,00

26 2,00 2,50

vanaf 27 0 0,00



Resultaten

Reductie restafval: 18 % (104.673 kg)

Toename gewicht per aanbieding: 3,99 kg naar 4,81 kg
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Resulaten (2)
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Beloningen

• 57 % ontving een beloning

• 43 % ontving de maximale beloning
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Verdiende beloning proef Achteraf 
Belonen na 6 maanden onder 

eenpersoonshuishoudens
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hoogbouw
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Belonen na 6 maanden onder 
meerspersoonshuishoudens

laagbouw

hoogbouw



Bijplaatsingen en dumpingen
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gft 

Bijplaatsingen vervuiling gecontroleerde containers vervuilde containers Percentage fout 

februari 0 35 695 42 6,0%

maart 0 65 1347 55 4,1%

april 0 85 1613 60 3,7%

mei - - - - -

pmd 

Bijplaatsingen vervuiling gecontroleerde containers vervuilde containers Percentage fout 

februari 0 70 1151 45 3,9%

maart 0 85 1162 45 3,9%

april 1 90 960 30 3,1%

mei - - - -

papier 

Bijplaatsingen vervuiling gecontroleerde containers vervuilde containers percentage fout

februari 0 85 303 0 0%

maart 0 85 322 4 1%

april 1 99 565 5 1%

mei 1 95 270 3 1%



Ervaringen bewoners (1)

Is de financiële beloning voor u een stimulans geweest om uw afval beter te 

gaan scheiden? 
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Ervaringen bewoners (2)

Heeft u door de Proef Belonen iets veranderd in uw huishouden, als het 

gaat om afvalinzameling? 
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Ervaringen bewoners (3)

Door de proef ben ik mij meer bewust van het belang van het scheiden van 

afval 
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Ervaringen bewoners (4)

Hoe staat u in het algemeen tegenover het concept van de Proef Belonen? 
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Ervaringen bewoners (5)

Vindt u dat de gemeente moet doorgaan met het belonen van inwoners voor 

het minder aanbieden van restafval? 
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Wat moet er veranderen?

• Meten op basis van gewicht in plaats van aantal aanbiedingen: dat biedt 

ook de mogelijkheid om vaker afval te kunnen aanbieden in kleine zakken 

(waardoor het niet hoeft te worden opgespaard en gaat stinken) en daarmee wordt 

een beloning ook haalbaar voor mensen die hieraan de voorkeur geven; bovendien 

betekent opsparen van kleine zakken tot een grotere zak vol is niet dat afval beter 

wordt gescheiden; 

• Voorkom dat mensen door dit systeem afval gaan dumpen; 

• Leeg containers voor PMD vaker; 

• Zorg bij hoogbouw voor een mogelijkheid om gft-afval apart te kunnen 

aanbieden; 

• Houd ook rekening met grotere huishoudens en huishoudens met 

kinderen in de luiers, zorg dat een beloning voor hen ook haalbaar is; 

• Maak duidelijk wat het nut van afvalscheiding is, door inzicht te geven 

wat er na de inzameling met de verschillende soorten afval gebeurt. 
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bedankt voor uw tijd



Vragen?



Laatste vragen



Publicatie enquête

• Ingevuld door 7335 respondenten (13% Haren, 
4% Ten Boer, 83% Groningen)

• Men staat over het algemeen (zeer) positief 
tegenover het scheiden van afval

• 86% geeft aan gemotiveerd te worden door meer 
voorzieningen

• 84% benoemt financieel voordeel als belangrijke 
motivatie om afval te scheiden



Publicatie enquête

• Respondenten Haren: 82% kiest voor scenario 
variabel tarief

• Respondenten Groningen en Ten Boer: 84% 
kiest voor scenario vast tarief

• Doorkijk: hoe verder?



Afsluiting

• Conclusies

o Systemen met financiële prikkels leveren een 
bijdrage aan het verhogen van het 
scheidingspercentage. 

o Keuze systeem: vertaalslag naar gemeente 
Groningen

o Enquête: bewoners ondersteunen en 
onderschrijven ambities



Afsluiting

• Ambitie “Meer hergebruik van grondstof en 
een afvalvrije samenleving”!

o Echter: reeds maximaal haalbare 
scheidingspercentage bereikt



Afsluiting

• Welke overwegingen willen we aan de raad 
meegeven:

o Wat kunnen we nog meer doen om deze ambitie 
te realiseren?

o In hoeverre wil de raad inzetten op dergelijke 
systemen om de gezamenlijke ambitie te 
behalen?



Dankwoord


