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1 Inleiding 

“Meerwaarde uit afval”, “Afval bestaat niet”, “zero waste society”, “urban mining”– zulke 

uitdrukkingen en termen zien we steeds vaker langs komen. Het laat zien hoe we de laatste jaren tegen 

afval zijn gaan aankijken. Wat nog niet zolang geleden beschouwd werd als een waardeloze hoop troep 

die je ergens kwijt moet, liefst op een plek waar je er zo weinig mogelijk last van hebt, wordt steeds 

meer als bron van waardevolle grondstoffen gezien. 

Deze verandering weerspiegelt zich in de ontwikkelingen. Er zijn weinig beleidsvelden die zo in 

beweging zijn als afval: de wet- en regelgeving (zowel nationaal als Europees), de techniek, en hiermee 

ook het financiële kader, zijn continu aan verschuivingen onderhevig.  

 

De gemeente is vanuit  de Wet milieubeheer  verantwoordelijk voor het inzamelen van huishoudelijke 

afvalstoffen. Los van alle ontwikkelingen,  moeten wij er als gemeente voor zorgen dat inwoners op 

fatsoenlijke wijze van hun afval af kunnen, en dat dit tegen redelijke kosten gebeurt. Het afvalbeleid 

van onze gemeente dateert uit 2007, toen als direct gevolg van de herindeling, de afvalinzameling van 

de verschillende dorpen geharmoniseerd moest worden. Dit beleid en het bijbehorende actieplan 

hebben goed gefunctioneerd: uit de inwonersenquête die in april 2013 is gehouden blijkt dat men erg 

tevreden is.  

 

Het beleid is echter aan herziening toe. De afvalwereld is enorm veranderd sinds 2007, en we staan nu 

voor keuzes waar het oude afvalstoffenplan niet in voorziet. We willen de kansen om via afval een 

grote stap te zetten naar meer duurzaamheid voluit benutten, kansen voor People, Planet en Profit. 

Daarvoor is een gemeentelijke visie op afval nodig, en een beleidskader dat leidend is voor de keuzes 

en acties voor de komende jaren. 

 

Die visie staat in deze kadernota Afval. En we mogen het een ambitieuze visie noemen. Zo gaan we de 

komende acht jaar het restafval halveren, dus met 5.000 ton per jaar, onder andere door kunststof huis-

aan-huis te gaan ophalen. Afvalstromen als papier, textiel en herbruikbare goederen worden nu al door 

maatschappelijke organisaties ingezameld. De gemeente gaat dit verder stimuleren, waardoor 

maatschappelijke doelen hier nog meer profijt van kunnen hebben. Waar mogelijk willen we tegemoet 

komen aan wensen van specifieke doelgroepen, zoals minder validen, grote gezinnen en mensen die in 

het buitengebied of in hoogbouw wonen.  

 

In deze kadernota leest u meer over onze ambities en de doelen die we willen bereiken, en stellen we 

uitgangspunten vast. Dit geheel wordt uitgewerkt naar veertien voorstellen voor de komende jaren.  

In het uitvoeringsprogramma staat beschreven wat we wanneer gaan oppakken en welke middelen we 

hiervoor nodig hebben. 

 

Wat zult u niet vinden in de nota Meer met Afval? 

In deze nota gaat het alleen om huishoudelijk afval. Afval afkomstig uit bedrijven komt in dit kader niet 

aan bod. De zorgplicht van de gemeente is namelijk niet van toepassing op bedrijfsafval. Een bedrijf is 

zelf verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van het eigen afval, en moet daarvoor voldoen 
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aan de regels in het betreffende Activiteitenbesluit of de milieuvergunning. De gemeente moet er op 

toezien dat de regels worden nageleefd. Voor onze gemeente wordt dit door de ODRU 

(Omgevingsdienst Regio Utrecht, de voormalige Milieudienst) gedaan. 

Een altijd terugkerende vraag is of het onderwerp zwerfafval thuishoort bij het gemeentelijke 

afvalbeleid, of bij het beheer van de openbare ruimte. Voor beide is iets te zeggen. Wij hebben ervoor 

gekozen om het in deze context wel te behandelen. Tijdens de gesprekken en discussies met inwoners 

werd zwerfafval telkens ter sprake gebracht. Het is duidelijk dat men het een belangrijk aandachtspunt 

vindt en we besteden er in deze nota dus expliciet aandacht aan.  

In deze nota zult u geen uitgewerkte maatregelen vinden, wel veertien voorstellen op hoofdlijnen. De 

praktische uitwerking volgt in een later stadium met, als dat nodig is, aparte besluitvorming over de 

wijze waarop één en ander vorm krijgt. De periode waarvoor de kadernota is opgesteld (acht jaar) 

weerspiegelt dit: het biedt genoeg tijd om de maatregelen goed te doordenken, te bespreken met 

betrokkenen, voor te bereiden, uit te voeren en het effect ervan te meten.  

 

Aan de totstandkoming van deze kadernota Afval is een intensief participatie-traject vooraf gegaan. 

Behalve de inwonersenquête die hierboven al genoemd werd, zijn er gesprekken gevoerd met een 

groot aantal belangenorganisaties en professionele partijen over de thema’s milieu, maatschappelijke 

aspecten en serviceniveau. Er is een afval-info-markt georganiseerd waar mensen met elkaar, en met de 

partijen die bij de afvalinzameling betrokken zijn, in gesprek konden gaan. We hebben kunnen polsen 

hoe inwoners tegenover sommige ideeën staan, wat men belangrijk vindt, waar de knelpunten en 

mogelijke verbeterpunten zitten. Alle input aan opmerkingen, ervaringen, meningen en ideeën zijn bij 

het opstellen van deze nota meegenomen. Een dankwoord aan alle inwoners en organisaties die hebben 

meegedacht over de toekomst van huishoudelijk afval in onze gemeente is hier zeker op z’n plaats! 

 

Hoe gaat de afvalinzameling en –verwerking van de huishoudens in Utrechtse Heuvelrug er de 

komende jaren uitzien? Het is een kwestie van afwegingen maken: wat willen we bereiken op het 

gebied van milieu? Wie moeten ervan kunnen profiteren? Hoe gaan we het gemakkelijk maken voor de 

inwoners, en wat moeten ze er voor betalen?  

We denken dat we met dit kader recht doen aan de verschillende belangen die gediend moeten en 

kunnen worden, en dat het het handvat biedt dat we nodig hebben om in de komende jaren 

verantwoorde keuzes te maken.  
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2 Belangrijkste conclusies uit de 

inventarisatiefase 

Waar hebben we het over als we nadenken over de afvaltaakuitvoering? Wat zijn van rechtswege de 

taken van de gemeente en over welke hoeveelheden en welke afvalstromen gaat het? Hoe gaat de 

inzameling en verwerking in zijn werk, hoe presteert Utrechtse Heuvelrug op afvalgebied in 

vergelijking met andere gemeenten, en hoe denken onze inwoners over de afvalinzameling en –

verwerking?  

Voorafgaand aan het opstellen van dit beleidskader, is er eerst een inventarisatie gemaakt om de 

huidige situatie in kaart te brengen. Het resultaat is te vinden in bijlage 1 van deze nota, “Inzameling en 

verwerking huishoudelijk afval Utrechtse Heuvelrug”. Behalve de feiten en kale cijfers, zijn ook de 

belangrijkste uitkomsten opgenomen van de inwonersenquête die in het voorjaar van 2013 is 

gehouden. In 2013 heeft onze gemeente deelgenomen aan de afvalbenchmark van Rijkswaterstaat, 

waardoor we onze prestaties konden vergelijken met die van andere gemeenten van dezelfde 

stedelijkheidsklasse. De resultaten hiervan zijn ook verwerkt in de bijlage.  

 

Het algemene beeld dat naar voren komt is positief. De tevredenheid onder inwoners over de 

afvalinzameling en –verwerking is relatief groot: het gemiddelde rapportcijfer is een 7,7.  

Jaarlijks produceren wij ruim 27.500 ton afval, waarvan 61% gescheiden wordt. Het 

scheidingspercentage is gemiddeld voor een gemeente van onze stedelijkheidsklasse; de totale 

hoeveelheid restafval (dus afval dat ongescheiden wordt aangeboden) is relatief hoog. De tarieven van 

de afvalstoffenheffing zijn sinds 2012 aan de lage kant, maar dat is een tijdelijke situatie: het saldo van 

de egalisatiereserve was door enkele meevallers uitgestegen boven het toegestane maximum bedrag, 

waardoor er drie jaar achter elkaar een korting op de afvalstoffenheffing is gegeven. De kosten van 

onze afvaltaakuitvoering zijn heel gemiddeld in vergelijking met andere gemeenten. 

 

Naast dit redelijk positieve beeld zijn er ook aandachtspunten:  

 Het gaat niet goed met de inzameling van kunststof: in vergelijking met andere gemeenten 

scoren we slecht wat betreft de inzamelresultaten. Inwoners zijn ontevreden over de 

inzamelfaciliteiten. 

 We zijn niet goed toegerust om de landelijke beleidsdoestellingen te halen. De huidige 

inzamelwijze  wordt nu redelijk optimaal uitgevoerd. Willen we niet op achterstand raken 

(zowel ten aanzien van kosten als milieuprestatie),  moeten we verder inzetten op het 

verminderen van restafval. 

 De afvalstroom textiel heeft een grote potentie. Zowel ten aanzien van milieu, als van sociale en 

financiële aspecten worden de mogelijkheden onderbenut.  

 In vergelijking met andere gemeenten is de hoeveelheid grof restafval hoog. 
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 Knelpunten die inwoners relatief vaak noemen zijn: milieustraten (openingstijden, afstand), 

aanbiedplaatsen1 (op bepaalde plekken), faciliteiten voor hoogbouw/buitengebied, faciliteiten 

voor tuinafval in herfst en voorjaar.  

 Communicatie over afval kan beter. Er is behoefte aan informatie over het wat, hoe en waarom 

van de afvalinzameling en -verwerking, en terugkoppeling over de resultaten die we behalen. 

 Zwerfafval blijft een aandachtspunt dat vaak genoemd wordt. Sinds 2013 ontvangt de gemeente 

een jaarlijkse bijdrage uit het Afvalfonds Verpakkingen voor extra acties om zwerfafval tegen te 

gaan. Dit biedt nieuwe kansen. 

 

In de inwonersenquête is ook gevraagd naar het belang dat men hecht aan de aspecten milieu, 

maatschappelijk, kosten en gemak. Hieruit blijkt dat inwoners milieu het belangrijkste aspect vinden, 

gevolgd door gemak en maatschappelijke aspecten (vrijwel even belangrijk). De kosten komen op de 

derde plaats. Toch is de bereidheid om meer te gaan betalen niet groot. Wel vindt men het prima dat de 

revenuen vanuit textiel, papier en kringloop (gedeeltelijk) naar maatschappelijke doelen gaan en niet 

naar het zo laag mogelijk houden van de heffing. 

 

                                                        
1 Afvalaanbiedplaats is de naam voor een locatie waar (boven- en/of ondergrondse) verzamelcontainers voor 

kunststof, papier, glas en/of textiel staan. 
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3 Gemeentelijk visie, doel en ambitie 

De gemeente is op basis van de Wet milieubeheer verantwoordelijk voor de inzameling van 

huishoudelijk afval. Het is onze verantwoordelijkheid om deze taak zo goed mogelijk uit te voeren. Dit 

brengt verplichtingen mee, zowel naar individuele inwoners, als naar de samenleving als geheel. De 

gemeente wil haar inwoners goede dienstverlening  bieden tegen redelijke kosten. De resultaten van de 

enquête wijzen er op dat dit nu goed lukt. Het streven is natuurlijk om dat zo te houden en waar 

mogelijk te verbeteren. Tegelijkertijd vinden we het heel belangrijk om het milieu zo min mogelijk te 

belasten en het aangeboden afval zo nuttig mogelijk in te zetten. Utrechtse Heuvelrug is een groene, 

sociale, en duurzame gemeente. De afvaltaakuitvoering biedt kansen om hier een bijdrage aan te 

leveren en als gemeente willen wij deze kansen voluit benutten.  

 

Bovenstaande leidt tot de drie hoofddoelstellingen van het afvalbeleid en de bijbehorende ambitie. 

 

Hoofddoelstelling 1: tevreden inwoners 

Inwoners zijn tevreden over de inzameling en –verwerking van het huishoudelijk afval. Dit geldt voor 

alle inwoners, dus ook mensen met een beperking of waarvan de woonsituatie afwijkend is. 

Tevredenheid kan tijdelijk minder zijn, bijvoorbeeld direct na het invoeren van een maatregel, maar dit 

effect moet na een aantal maanden verdwijnen. 

Ambitie: de huidige goede waardering voor onze afvalinzameling (rapportcijfer 7,7) minimaal op 

niveau houden. 

 

Hoofddoelstelling 2: de afvalstromen optimaal inzetten ten behoeve van (a) milieu en (b) 

maatschappelijke doelen.  

(a) Milieu: de gemeente heeft een hoge ambitie ten aanzien van klimaat en zet zich in om 

uitputting van grondstoffen tegen te gaan. De wijze hoe er met afval wordt omgegaan, heeft 

een enorme impact op beiden. 

Ambitie: restafval en het deel grof restafval dat verbrand wordt2, wordt gedurende de looptijd 

van de kadernota (2014 – 2021) gehalveerd en teruggebracht tot 100 kg per inwoner per jaar. 

Verwerking van gescheiden afvalstromen gebeurt zo milieu-efficiënt mogelijk binnen de 

uitgangspunten3.  

(b) Maatschappelijke doelen: in de huidige situatie worden verschillende afvalstromen hiervoor 

ingezet: papier voor het verenigingsleven, textiel voor goede doelen, kringloopgoederen voor 

(arbeids)participatie, en er zijn vele andere kleinschalige initiatieven. De gemeente gaat dit 

verder stimuleren en optimaliseren.  

Ambitie: daar waar mogelijk op basis van de uitgangspunten worden onderdelen van de 

afvalinzameling/verwerking overgelaten aan maatschappelijke organisaties die dit aanwenden 

                                                        
2 Grof restafval wordt gesorteerd; de fracties hout en metaal (ca. 35%) worden hergebruikt, de rest wordt in 

de vorm van brandstofkorrels verbrand. 
3 De uitgangspunten staan beschreven in hoofdstuk 4. 
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voor (arbeids)participatie, het lokale verenigingsleven, lokale armoedebestrijding en/of goede 

doelen. 

 

Hoofddoelstelling 3: kosten beheersen 

De uitkomsten van de enquête (zie hoofdstuk 2) geven geen aanleiding om kostenminimalisatie als 

doel op zich op te nemen. Vanzelfsprekend moeten de uitgaven wel beheersbaar zijn. De gemeente ziet 

het als haar verantwoordelijkheid om inwoners een goede service te bieden tegen redelijke en 

verantwoorde kosten.  

De milieuambitie – terugdringen van het restafval – gaat in eerste aanzet hand in hand met 

kostenbesparingen: de verwerking van restafval is immers duur en grondstoffen leveren geld op. Er is 

echter een omslagpunt waarbij de kosten voor maatregelen om nóg meer milieuwinst te boeken groter 

worden dan de extra besparingen die je er mee behaalt. Het verbeteren van de service kost ook geld. En 

door de opbrengsten van bepaalde afvalstromen toe te kennen aan maatschappelijke partijen worden 

mogelijke inkomstenbronnen  niet door de gemeente benut: de opbrengsten van oud textiel, 

bijvoorbeeld, gaan naar goede doelen. Bij het doorvoeren van maatregelen moet dus de afweging 

worden gemaakt: hoe ver zijn we bereid te gaan (voor milieu, service, maatschappij)  en wat hebben we 

daarvoor over?  

Ambitie: gedurende de looptijd van dit plan blijft de afvalstoffenheffing maximaal op het niveau van 

2011 (exclusief de doorrekening van de prijsindexatie). 

 

In de volgende hoofdstukken worden deze hoofddoelstellingen per thema verder uitgewerkt naar 

uitgangspunten en voorstellen. In het laatste hoofdstuk Uitvoeringsprogramma worden de acties voor 

de komende jaren op een rijtje gezet, met een planning en een overzicht van de benodigde middelen. 
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4 Uitgangspunten 

In voorgaande paragraaf is in grote lijnen geschetst wat de hoofddoelstellingen zijn van de afval 

taakuitvoering, en welke ambities de gemeente nastreeft. In deze paragraaf  wordt dit per thema verder 

uitgewerkt naar uitgangspunten. Hiermee ontstaat het beleidskader om toekomstige beslissingen te 

kunnen nemen en maatregelen te treffen. 

 

4.1 Participatie, communicatie en educatie 

Afvalinzameling is primair een dienstverlening van de gemeente aan haar inwoners. Alleen al daarom 

is het essentieel om aan te sluiten bij de wensen en mogelijkheden van de huishoudens.   

Deze huishoudens staan aan de basis van de afvalinzameling en –verwerking. Het succes van het 

beleid staat of valt met het gedrag van de inwoners. Draagvlak is daarom van groot belang, en 

voorwaarde hiervoor is dat mensen zich betrokken voelen en goed geïnformeerd zijn.  

 

Uitgangspunten: 

 Participatie, communicatie en educatie worden in samenhang ingezet, en zijn een essentieel 

onderdeel van elk voorstel en de uitwerking ervan naar concrete maatregelen. 

 Participatie is een vast onderdeel bij besluitvorming over maatregelen die direct invloed hebben 

op huishoudens. De optimale vorm van participatie is afhankelijk van de aard van de maatregel 

en/of de problematiek en wordt per keer bepaald. Waar relevant, wordt speciaal aandacht 

besteed aan specifieke doelgroepen (zoals hoogbouw, buitengebied, mensen met een beperking, 

enz.).  

 Daar waar sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid (zoals bij zwerfafval) gaat 

participatie veel verder en is er sprake van samenwerking met (groepen) inwoners en andere 

partijen. Voor de gemeente ligt de nadruk op educatie en communicatie om inwoners actief te 

betrekken bij de buurt, en op het faciliteren van initiatieven van inwoners. Daarnaast blijven er 

specifieke taken die de gemeente voor haar rekening neemt. Het legen van afvalbakken is hier 

een voorbeeld van. 

 Er wordt planmatig gecommuniceerd over achtergronden, maatregelen en effecten van de 

afvalinzameling. Het moet gemakkelijk zijn om achtergrond informatie te vinden (passieve 

informatievoorziening). Daarnaast is communicatie een vast onderdeel van iedere actie van het 

uitvoeringsprogramma, waarbij actief informatie verspreid wordt over het specifieke 

onderwerp.  

 Educatie is een krachtig middel om de communicatieboodschap te ondersteunen en de 

samenwerking als genoemd onder het 3e bolletje tot stand te brengen. De huidige werkwijze 

met de lesprogramma’s van het natuur- en milieueducatiecentrum en de natuur- en 

milieuorganisaties, wordt voortgezet en andere mogelijkheden voor afvaleducatie worden daar 

waar mogelijk aangegrepen. 

 Goede reguliere informatievoorziening rondom de gemeentelijke dienstverlening is 

vanzelfsprekend. Conform het gemeentelijke beleid wordt daar waar mogelijk maatwerk 
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geleverd en informatie gepersonifieerd door gebruik te maken van digitale middelen. De afval-

app die recentelijk gelanceerd is, is hier een goed voorbeeld van. De gemeente houdt rekening 

met groepen die deze hulpmiddelen (nog) niet gebruiken en zet niet-digitale 

communicatiemiddelen in waar nodig en/of nuttig. 

 

4.2 Service aspecten van de afvalinzameling 

De service die de gemeente biedt bepaalt voor een groot deel de tevredenheid van de inwoners. De 

waardering is erg afhankelijk van persoonlijke voorkeuren en verschillen in woonsituatie: wat 

bijvoorbeeld in een dorpskern goed werkt kan voor iemand die in het buitengebied woont problemen 

opleveren. Bovendien kent het serviceniveau grenzen vanwege  financiële, milieutechnische of andere 

randvoorwaarden.  

 

Uitgangspunten: 

 Inwoners hebben een eigen verantwoordelijkheid. De gemeente is verantwoordelijk voor de 

inzameling en verwerking van afval, maar inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor het goed 

omgaan met hun eigen afval. Zo mogen we er van uitgaan dat inwoners bereid zijn om (binnen 

redelijke grenzen) afval te scheiden. Dit wordt niet opgelegd, wel gestimuleerd en gefaciliteerd. 

Het is mogelijk dat niet-scheiden op termijn moeilijker en/of duurder wordt.  

 Er wordt rekening gehouden met specifieke doelgroepen. “Tevreden inwoners” moet zoveel 

mogelijk ook gelden voor minder validen of mensen in een aparte situatie (zoals hoogbouw, 

buitengebied, ziekte, grote gezinnen). Bij herziening van de verschillende afvalstromen wint de 

gemeente in ieder geval advies in bij het PMF4, het WAC5 en het Seniorenplatform naast andere 

partijen die betrokken zijn bij de afvalstroom in kwestie. 

 Uniforme aanpak waar het kan, maatwerk waar het moet. Binnen redelijke grenzen is de 

gemeente bereid aanpassingen te doen om knelpunten weg te nemen. Dat is ook de huidige 

werkwijze.  

 Daar waar mogelijk keuzevrijheid bieden. Mensen moeten zoveel mogelijk een eigen afweging 

kunnen maken. Het spreekt voor zich dat de gemeente - in lijn met het afvalbeleid zoals in deze 

kadernota beschreven - richting geeft door het stimuleren en/of faciliteren van bepaalde keuzes.  

 Afhandeling van meldingen en klachten is op niveau. Het kwaliteitsniveau dat de gemeente 

nastreeft in al haar dienstverlening geldt ook voor de afvaltaakuitvoering. De dienstverlening 

naar inwoners is momenteel op goed niveau en dit houden we op peil.  

 

4.3 De kosten  en kostenverdeling van de afvalinzameling en verwerking 

De kosten van de afvaltaakuitvoering worden gedekt door de inkomsten uit de afvalstoffenheffing. 

Grote schommelingen in kostenniveau worden opgevangen door een egalisatiereserve, de zogenaamde 

Voorziening Afvalstoffenheffing. Sinds 2012 is de afvalstoffenheffing geen goede weerspiegeling 

geweest van de feitelijke kosten. Door een aantal meevallers was een overschot ontstaan in de 

Voorziening Afvalstoffenheffing. Dit overschot is via een verlaging van de afvalstoffenheffing in 

respectievelijk 2012, 2013 en 2014 aan inwoners teruggegeven. Vanaf 2015 is de afvalstoffenheffing wel 

weer direct gerelateerd aan de kosten. 

                                                        
4 Platform Mensen met een Functiebeperking 
5 Woon Advies Commissie 
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Voor zwerfafval ligt de bekostiging gedeeltelijk anders. De extra acties (die bovenop het feitelijke 

schoonmaken komen) kunnen worden betaald uit de bijdrage die wij speciaal hiervoor ontvangen uit 

het Afvalfonds Verpakkingen. Jaarlijks moet een plan ingediend worden en verantwoording afgelegd 

over de besteding van de middelen. De overeenkomst die hieraan ten grondslag ligt is recentelijk 

gesloten en geldt voor 10 jaar, van 2013 tot en met 2022.  

 

Uitgangspunten:  

 Bij de beoordeling van de financiële consequenties van maatregelen, geldt als referentie het 

autonome kostenplaatje voor het product Reiniging, dat wil zeggen de kostenontwikkeling 

volgens de meerjarenbegroting 2014-2017 zonder nieuw beleid en bijbehorend 

uitvoeringsprogramma.  

 Maatregelen worden beoordeeld op basis van het totale kostenplaatje. Verschuivingen tussen 

posten zijn wel mogelijk. 

 Het principe “de vervuiler betaalt” wordt geleidelijk doorgevoerd, maar alleen daar waar 

inwoners een keuze kunnen maken. Dat betekent dat op termijn sommige inwoners goedkoper, 

en anderen duurder, uit kunnen zijn.  

 De ambitie “afvalstoffenheffing maximaal op het niveau van 2011” gaat uit van 

meerpersoonshuishoudens die gebruik maken van de mogelijkheden voor afvalscheiding die 

de gemeente biedt.  

 Een eventueel toekomstig overschot in de Voorziening Afvalstoffenheffing hoger dan 10% van 

de opbrengst (uit afvalstoffenheffing en reinigingsrechten), wordt via de afvalstoffenheffing zo 

snel mogelijk teruggegeven aan de inwoners, tenzij de raad beslist om het op andere wijze in te 

zetten voor de afval taakuitvoering. 

 

4.4 Milieu 

Afval heeft een grote impact op onze klimaat-voetafdruk als gemeente en speelt een rol van betekenis 

bij het realiseren van de doelstelling om in 2035 als grondgebied klimaatneutraal  te zijn. Afval heeft 

ook alles te maken met het voorkomen van uitputting van grondstoffen, een tweede belangrijke 

doelstelling van de gemeente. De grote milieuwinst voor afval zit in het voorkomen dat afval verbrand 

of gestort wordt. Bij verbranding wordt weliswaar energie opgewekt, maar hergebruik of recycling 

hebben verreweg de voorkeur: de CO2- uitstoot is daarmee lager, en grondstoffen worden gespaard. 

Hergebruik en recycling zijn alleen mogelijk wanneer afvalstoffen gescheiden worden, hetzij bij de 

bron, hetzij na het inzamelen (nascheiden). De huidige mogelijkheden voor nascheiden voor onze 

gemeente zijn beperkt; mede daarom koesteren we de huidige scheidings-bereidheid van onze 

inwoners.  

 

Uitgangspunten: 

 De primaire focus is het optimaliseren van bronscheiding. Het succes meten we af aan het 

terugbrengen van de hoeveelheid restafval en grof restafval (het deel dat verbrand wordt) in 

kg/inwoner/jaar. 

 De gemeente staat open voor nieuwe/verbeterde mogelijkheden voor nascheiding (bijvoorbeeld 

van grof restafval)  

 Voor wat betreft de verwerking van afval, wordt eerst hergebruik zoveel mogelijk benut, 

daarna recycling. 

 Om het milieurendement van de verwerking van afval te optimaliseren wordt bij de 

aanbestedingen gehandeld conform het gemeentelijke inkoopbeleid. Dit betekent dat er 

duurzaamheidscriteria opgenomen worden in de selectie- en gunningscriteria. Leveranciers die 
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bijdragen aan een structurele verlaging van de CO2 -uitstoot krijgen een hogere beoordeling op 

het onderdeel ‘duurzaamheid’. 

 Bij aanbestedingen die gemeenschappelijk door de AVU6 gedaan worden, spant de gemeente 

zich in om een zo hoog mogelijke milieu-ambitie te verwezenlijken.  

 Op de totale klimaatvoetafdruk van afval is de bijdrage van transport zeer beperkt, maar de 

voorbeeldfunctie is wel van groot belang. Voor de keuzes voor transport wordt aangesloten bij 

de lijn die voor de hele gemeentelijke bedrijfsvoering geldt. Dat wil zeggen dat het bij moet 

dragen aan de klimaatneutrale organisatie die de gemeente in 2015 wil zijn. 

 

4.5 Maatschappelijke aspecten 

Zowel inwoners als direct betrokkenen zijn positief over de maatschappelijke doelen die met de 

afvalinzameling gediend worden. Dit moeten we dan ook koesteren, maar er is wel ruimte voor een 

optimalisatieslag. Overigens lenen niet alle afvalstromen zich er even goed voor om voor 

maatschappelijk doelen ingezet te worden. 

 

Uitgangspunten: 

 Voor het optimaliseren van de maatschappelijke aspecten ligt de focus primair bij de 

afvalstromen papier, textiel en kringloopgoederen. Wanneer de gelegenheid zich voordoet, 

kunnen ook andere afvalstromen voor maatschappelijke doeleinden ingezet worden.  

 Voor papier is het maatschappelijk hoofddoel het stimuleren van het lokale verenigingsleven. 

Het woord ‘vereniging’ wordt hier breed opgevat: alle non-profit groepen die op de één of 

andere wijze een maatschappelijk belang dienen.  

 Voor kringloopgoederen is het maatschappelijke hoofddoel het aanbieden van, en voorzien in 

werkplekken en maatschappelijke activering, en dan met name voor die groepen inwoners 

waarvoor de gemeente in het kader van de Participatiewet verantwoordelijk wordt. Nevendoel 

is armoedebestrijding, dat wil zeggen goederen bereikbaar maken voor mensen met een smalle 

beurs.  

 De opbrengsten uit de textielinzameling worden van oudsher ingezet voor goede doelen. Dit 

blijft het maatschappelijke hoofddoel, waarbij het lokale goede doel uitdrukkelijk in beeld is. 

Belangrijk nevendoel is werk en maatschappelijke activering (als bij kringloopgoederen) en 

armoedebestrijding (in die volgorde). 

 Voor de inzameling en verwerking van kringloopgoederen en textiel wordt een professionele 

partij aangewezen, maar deze heeft niet per definitie het alleenrecht. Lokale niet-commerciële 

initiatieven worden toegestaan, en kunnen eventueel door de gemeente gefaciliteerd worden.  

 De gemeente staat open voor initiatieven vanuit het maatschappelijk veld om afvalinzameling 

in te zetten voor goede doelen (in de brede zin van het woord), en faciliteert dit waar wenselijk 

en mogelijk. 

 Evenals voor milieu, geldt dat ook maatschappelijke aspecten onderdeel zijn van de selectie- en 

gunningcriteria bij aanbestedingen. Social return telt mee in de beoordeling.  

 

4.6 Afval in de openbare ruimte 

Afvalvoorzieningen in de wijken hebben effect op het straatbeeld en kunnen indirect de leefomgeving 

negatief beïnvloeden. Voor zwerfafval geldt dit minstens zo sterk.  

                                                        
6 De gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht 
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Uitgangspunten:  

 De inrichting en het reguliere reinigen en onderhouden van de afvalaanbiedplaatsen7 is de 

verantwoordelijkheid van de gemeente. Zoveel als mogelijk binnen de uitgangspunten, moet 

dit aansluiten bij het wensbeeld van de plek. Dit houdt in dat er sprake is van maatwerk per 

aanbiedplaats, in goed overleg met belanghebbenden.  

 Inwoners zijn verantwoordelijk voor het op de juiste wijze aanbieden van hun huishoudelijk 

afval (bijvoorbeeld geen afval naast containers zetten, snoeiafval samengebonden aanbieden,…) 

 Ten aanzien van zwerfafval is er een gedeelde verantwoordelijkheid: de primaire 

verantwoordelijkheid ligt bij de inwoners, maar ook de middenstand en scholen hebben een rol 

te vervullen in het voorkomen en opruimen. De gemeente levert een bijdrage met 

communicatie, educatie en toezicht, en door lokale initiatieven te stimuleren en faciliteren. We 

sluiten daarbij aan bij het gemeentelijke programma “Samenwerken aan Uw gemeente” van de 

afdeling Openbare Ruimte.  

 De gemeente zorgt voor het plaatsen en onderhouden van afvalbakken op logische locaties, en 

voor een vastgesteld minimum niveau van reiniging. 

 

4.7 Toezicht 

Hoe goed de communicatie en service ook is, er blijft iemand nodig die buiten toezicht houdt, mensen 

begeleidt en indien nodig in kan grijpen bij ongeregeldheden. De huidige toezichthouder is geen BOA8 

en heeft dus geen bevoegdheid om proces verbaal op te maken. De vraag is of dit een nadeel is, of juist 

een voordeel. Leg je de nadruk op de controlerende en handhavende rol, of juist op  de 

serviceverlening: het coachen, informeren, en aanspreken van bewoners, en het verhelpen van 

mankementen en knelpunten? Wij kiezen voor het laatste. 

 

Uitgangspunten: 

 Toezicht is primair dienstverlening. De toezichthouder heeft een coachende rol naar inwoners, 

draagt bij aan bewustwording en kennisoverdracht, en helpt bij het signaleren en oplossen van 

knelpunten. De toezichthouder heeft ook een controlerende rol,  maar is geen BOA. Voor 

gevallen waar gerechtelijk optreden noodzakelijk is, wordt de politie ingeschakeld.  

 Bij een belangrijke wijziging in de afvalinzameling zet de gemeente tijdelijk extra formatie in 

om het veranderingsproces op straat te begeleiden. 

 

                                                        
7 Afvalaanbiedplaatsen zijn de locaties waar de verzamelcontainers staan voor papier, glas, kunststof, en 

textiel 
8 Buitengewoon opsporingsambtenaar 
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5 Voorstellen 

Een kadernota is vooral bedoeld om de beleidsmatige kaders voor toekomstige beslissingen en 

maatregelen vast te stellen. In dit document staan geen uitspraken over hoe de inzameling van 

verschillende afvalstromen er precies uit komt te zien. Maar door de inventarisatie en door het bepalen 

van de uitgangspunten, is er wel een duidelijk beeld ontstaan van wat we willen, waar we aan moeten 

werken, en wat we wellicht willen veranderen. We komen tot veertien ambitieuze voorstellen:  

 

 

Voorstel 1: Kunststof huis-aan-huis inzamelen 

Kunststof maakt – zeker op basis van volume – een groot deel uit van het huishoudelijk afval. Dit 

aandeel stijgt de komende jaren alleen maar. Zowel uit het oogpunt van service als van milieu is het 

van belang zo snel mogelijk over te gaan op het huis-aan-huis inzamelen van kunststof. Gelijktijdig met 

deze Kadernota Afval wordt hiervoor een raadsvoorstel ingediend. Dit is de eerste uitwerking van de 

kadernota naar een praktische maatregel. Voor de details wordt naar dit voorstel verwezen. 

Op het moment dat we serieus werk maken van gescheiden kunststofinzameling, moeten andere 

aanpalende zaken worden heroverwogen. Het voorstel omvat dus meer dan enkel het besluit kunststof 

huis-aan-huis op te halen. Het heeft bijvoorbeeld ook gevolgen voor het restafval, de 

verzamelcontainers voor kunststof en daarmee ook voor de afvalaanbiedplaatsen (zie voorstel 9).  

Het huis aan huis inzamelen van kunststof is een eerste stap om het restafval verder terug te dringen 

(zie voorstel 4). 

 

Voorstel 2: Textielinzameling gunnen aan één partij 

De versnippering van de huidige textielinzameling maakt het moeilijk om de milieu- en 

maatschappelijke opbrengsten ervan te optimaliseren. Daarom willen we – net zoals voor de andere 

afvalstromen- de inzameling en verwerking bij één professionele partij leggen waar duidelijke 

prestatieafspraken mee worden gemaakt. Om maximaal gebruik te maken van de inventiviteit en 

professionaliteit van geïnteresseerde partijen, start de gemeente een gunningsproces. Het bepalen van 

de gunningcriteria is hierbij cruciaal.  Voor een deel zijn dit eisen waar alle partijen die in aanmerking 

willen komen, aan moeten voldoen (zoals minimum-eisen aan de kwaliteit van inzamelpunten, het 

serviceniveau, de rapportage). Voor een ander deel kunnen partijen punten scoren door bijvoorbeeld 

op milieu en op maatschappelijke aspecten met een goede aanpak te komen. De uitgangspunten uit 

hoofdstuk 4 zijn leidend bij het opstellen van de gunningcriteria. 

Een voorstel over de wijze van gunning en de gunningcriteria zal aan de raad worden voorgelegd. 

 

Voorstel 3: Overeenkomsten papier meerjaren-proof maken 

De gemeente heeft de inzameling en verwerking van papier via de AVU (Afval Verwijdering Utrecht) 

geregeld, maar biedt het lokale verenigingsleven de mogelijkheid hier tegen een vergoeding een 

bijdrage aan te leveren. Ten opzichte van de professionele inzameling levert dit de gemeente geen 

meerkosten op, terwijl lokale verenigingen hiermee inkomsten kunnen genereren. De huis-aan-

huisinzameling van papier wordt momenteel verzorgd door zeven verenigingen. Meer verenigingen 

hebben interesse getoond, en de vraag doet zich voor hoe we bepalen wie dit mag gaan inzamelen. 
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Bovendien moeten we als gemeente de mogelijkheid hebben om de papierinzameling aan te passen aan 

mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Tegelijkertijd is het voor verenigingen belangrijk te weten waar 

ze aan toe zijn en moet een bepaalde mate van zekerheid van inkomsten geboden worden. In overleg 

met de partijen gaan wij de overeenkomsten herzien om aan deze aspecten tegemoet te komen.  

 

Voorstel 4: Restafval stapsgewijs verder verminderen 

De gemeente gaat onderzoeken waar binnen de huidige inzamelsystematiek nog winst te behalen valt. 

Behalve kunststof  (zie voorstel 1) worden ook voor andere afvalstromen die slecht gescheiden worden 

(zoals elektrische apparaten en glas) plannen opgesteld en uitgevoerd. Ook wordt onderzocht of betere 

scheidingsfaciliteiten voor hoogbouw en buitengebied haalbaar zijn. Dit is fase a van het voorstel. 

Dit alles heeft invloed op de hoeveelheid restafval. Wanneer duidelijk wordt wat er nog in het restafval 

overblijft, kan beoordeeld worden of het wenselijk is de inzamelsystematiek en/of kostenverdeling aan 

te passen om het restafval nog verder terug te dringen. Dit is fase b van het voorstel die gepaard zal 

gaan met een apart raadsvoorstel. 

 

Voorstel 5: Sorteeranalyses grof restafval 

Van het gewone huishoudelijk restafval wordt jaarlijks een sorteeranalyse gedaan. Zo ontstaat een goed 

beeld van fracties die (nog) niet goed gescheiden worden. Over de samenstelling van grof restafval is 

weinig bekend. We weten dus ook niet waar we het beste op in kunnen grijpen om de relatief grote 

hoeveelheden grof restafval terug te dringen, en we kunnen maatregelen slechts ten dele monitoren. 

Voorstel is om elke twee jaar twee analyses te laten uitvoeren: één van het (huis-aan-huis) opgehaalde, 

en één van het (naar de milieustraat) gebrachte, grof restafval.  

 

Voorstel 6: Evaluatie Kringloop 

In 2008 zijn overeenkomsten gesloten met Stichting Kringloop De Wegwijzer uit Zeist en Restore 

Kringloop uit Veenendaal voor de inzameling van herbruikbare spullen, elektrische apparaten en oud 

ijzer. Deze overeenkomsten worden elk jaar stilzwijgend verlengd, maar zijn nooit geëvalueerd. Het is 

dus niet bekend hoe effectief deze werkwijze bijdraagt aan de milieu-, maatschappelijke -, service- en 

kostendoelen. Zeker ook in het licht van de relatief grote hoeveelheden restafval is het belangrijk dit 

goed in kaart te hebben, en indien nodig de overeenkomst aan te passen. 

 

Voorstel 7: Optimalisatie milieustraatfaciliteit 

In theorie is de milieustraat de plek om optimaal aan bronscheiding te kunnen doen. Het onderwerp 

milieustraat scoort bij inwoners echter hoog op de knelpuntenlijst. Het is dus de vraag  of de huidige 

faciliteiten (twee milieustraten, beperkte openingstijden) optimale service en milieurendement 

opleveren. In kaart gebracht wordt welke mogelijkheden er zijn om deze faciliteit te verbeteren, welke 

interessant zijn, en op welke wijze deze doorgevoerd kunnen worden. Het spreekt voor zich dat 

inwoners hier nauw bij betrokken worden. Als één en ander leidt tot ingrijpende veranderingen zal er 

een apart raadsvoorstel voor worden opgesteld. 

 

Voorstel 8: Verdere vermindering van het grof restafval 

Voorstel 5 t/m 7 dragen bij aan ons streven om het aandeel grof restafval terug te brengen. Hiertoe 

behoren ook zaken als het herzien van de huis-aan-huisinzameling van grof restafval en gerichte 

communicatie over het onderwerp. Al deze verschillende onderdelen pakken we in samenhang op. Dit 

is fase a van het voorstel. Speciale aandachtspunten hierbij zijn de maatschappelijke kansen die grof 

restafval kan bieden (vooral voor werk en maatschappelijke activering), en verhoging van het aandeel 

gescheiden ingezamelde elektrische apparaten en metalen, waar nu matig op wordt gescoord. In fase b 

wordt aangesloten bij de aanpak van voorstel 4b. 
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Voorstel 9: Kwaliteitsslag afvalaanbiedplaatsen door maatwerk 

Scheidingsgedrag van inwoners moet worden beloond en niet bestraft met lelijke afvalaanbiedplaatsen, 

en ook de toegankelijkheid voor minder validen is op veel plekken voor verbetering vatbaar. Het 

ondergronds brengen van verzamelcontainers betekent vaak een enorme verbetering van het 

straatbeeld en/of de (verkeers)veiligheid. Maar zo’n dure ingreep is niet overal nodig: op andere 

plekken vallen de bovengrondse containers nauwelijks op, of kan met een enigszins gewijzigde 

inrichting al veel worden bereikt. De gemeente gaat een inventarisatie uitvoeren om goed in beeld te 

krijgen waar welke knelpunten worden ervaren, en in overleg met betrokkenen bezien welke 

maatregelen genomen kunnen en moeten worden. Op basis hiervan wordt een prioriteitenlijst 

opgesteld en worden de afvalaanbiedplaatsen aangepakt.  

De overgang naar huis-aan-huis inzameling van kunststofverpakkingen is van invloed op de 

verzamelcontainers voor kunststof, en dus op de noodzakelijke aanpassingen van 

afvalaanbiedplaatsen. Dit voorstel wordt daarom in samenhang met de kunststofinzameling opgepakt, 

en aansluitend op de invoering van de gewijzigde kunststofinzameling, meer in detail worden 

uitgewerkt tot een apart raadsvoorstel. 

  

Voorstel 10: Afvalbakken in de openbare ruimte 

Op een aantal scholen zijn afvalbakken gepimpt en is een bak geplaatst waarin afval gescheiden wordt 

ingezameld. Dit verdient navolging, en niet alleen op scholen. De gemeente plaatst en onderhoudt 

afvalbakken in de openbare ruimte. In die zin zijn ze een exponent van het gemeentelijke beleid. Dit 

zou er – meer dan nu het geval is – van af moeten stralen. Dat betekent speciale aandacht voor onze 

afvalbakken: staan ze op de juiste plek, hoe zien ze er uit, hoe en door wie worden ze onderhouden, 

bieden ze de mogelijkheid om afval te scheiden, etc. Op basis van een inventarisatie wordt in overleg 

met betrokken partijen (middenstand, scholen, omwonenden) bepaald of we niet slimmer en beter te 

werk kunnen gaan. Dit wordt in samenhang met de acties voor zwerfvuil uitgevoerd.  

 

Voorstel 11: Actieplan zwerfafval 

Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven, is de problematiek van zwerfafval een gedeelde 

verantwoordelijkheid van inwoners, bedrijfsleven, scholen en gemeente. Samenwerking is hier het 

sleutelbegrip, waarbij nu ook al het welzijnswerk, politie en bureau HALT zijn betrokken. De gemeente 

zet in op communicatie en educatie, en op het stimuleren en faciliteren van lokale initiatieven. De 

inrichting van de openbare ruimte, de wijze waarop gereinigd wordt en het houden van toezicht zijn 

ook gemeentelijke verantwoordelijkheden die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het 

terugbrengen van zwerfafval. Om de aanpak van zwerfafval te intensiveren en uit te breiden, wordt in 

nauw overleg met betrokken inwoners en andere partijen, een actieplan opgesteld en aan de raad 

voorgelegd. Het actieplan zorgt ervoor dat alle gemeentelijke instrumenten goed op elkaar zijn 

afgestemd, het garandeert de samenhang met wat er in de samenleving op het gebied van zwerfafval 

wordt ondernomen en intensiveert de ondersteuning die de gemeente biedt.  

Het actieplan zwerfafval en het voorstel voor de afvalbakken in de openbare ruimte worden 

gefinancierd vanuit de jaarlijkse bijdrage uit het Afvalfonds Verpakkingen. 

 

Voorstel 12: Structurele inzet voor communicatie, -educatie en participatie 

Een gemeentelijke afvaltaakuitvoering op niveau kan niet zonder structurele inzet op communicatie en 

educatie. Als we participatie binnen de projecten van het uitvoeringsprogramma serieus nemen, 

hebben we daar ook professionele kennis en kunde voor nodig. Voorstel is om alle drie de vormen als 

regulier onderdeel van de afvaltaakuitvoering op te nemen en een programmatische aanpak te 

hanteren. Elk jaar wordt op basis van het uitvoeringsprogramma een 

participatie/communicatie/educatie-plan opgesteld waarin deze onderdelen elkaar optimaal versterken. 

Waar opportuun sluiten we aan bij regionale of landelijke campagnes. Voor wat betreft educatie 



16 

behouden we het huidige aanbod (de lesprogramma’s van het natuur- en milieueducatiecentrum, de 

acties van de lokale natuurverenigingen, de lessen van “Doe Meer Met Afval” en de rondleidingen op 

de gemeentewerf). Dit kan aangevuld worden met nieuwe programma’s en/of landelijke campagnes. 

Flexibiliteit wordt ingebouwd om maximaal in te kunnen gaan op specifieke vragen en wensen van 

onder meer scholen.  

Aan het onderwerp zwerfafval wordt specifiek aandacht besteed (zie voorstel 11). 

 

Voorstel 13: Actief contractbeheer en inkoopstrategie  

Er zijn momenteel ruim veertig commerciële en niet-commerciële partijen betrokken bij de 

afvalinzameling. Om de dienstverlening van derden te optimaliseren, besparingen te realiseren en 

service naar inwoners te verbeteren, is het nodig om het contractbeheer te intensiveren. Daarnaast 

wordt gemeentebreed gewerkt aan beter opdrachtgeverschap. In nauwe samenwerking met de 

inkoopadviseurs wordt voor de verschillende productgroepen van afval een inkoopstrategie bepaald. 

Bij het sluiten van een contract voor het legen van de verzamelcontainers spelen bijvoorbeeld heel 

andere zaken dan bij de aanschaf van minicontainers. Een dergelijke inkoopstrategie draagt bij aan het 

realiseren van de doelen voor afval, en geeft handvatten om bijvoorbeeld meer sturing te kunnen geven 

aan onze deelname aan de AVU9. 

 

Voorstel 14: Monitoring, rapportage en evaluatie 

Goede voornemens zijn mooi, maar een plan is maar een plan. Het komt uiteindelijk aan op de 

uitvoering van die plannen, en de mogelijkheid om bij te sturen en/of aan te jagen als dat nodig is. 

Monitoring, rapportage  en (tussentijdse) evaluatie doen we op de volgende wijze. 

Binnen de nieuwe systematiek van de begrotingscyclus van de gemeente wordt jaarlijks in grote lijnen 

verantwoording afgelegd – niet alleen over de financiën maar ook over de bereikte resultaten. Om deze 

verantwoording aan te laten sluiten bij het nieuwe afvalbeleid is het nodig om de prestatie- en effect 

indicatoren aan te passen. In het raadsvoorstel wordt hier een voorstel voor gedaan.  

Een belangrijk deel van onze afvaltaken wordt door of via de gemeenschappelijke regeling AVU 

uitgevoerd. In de financiële jaarstukken van de AVU wordt hier uitgebreid over gerapporteerd. Deze 

stukken worden ook in de raad behandeld. Voorstel is om bij de behandeling van de stukken deze 

rapportage uit te breiden met andere relevante afvalgegevens voor onze gemeente. Op deze manier 

komt er jaarlijks een beknopt overzicht van de stand van zaken met betrekking tot afval beschikbaar.  

De problematiek rondom zwerfafval maakt deel uit van de leefbaarheidsmonitor die iedere drie jaar 

wordt uitgevoerd wordt. Hiermee is er een beeld van hoe zwerfafval onder inwoners wordt beleefd en 

in hoeverre dit verandert in de loop van de tijd. 

Deze kadernota is geschreven voor de periode 2014 – 2021. Het is mogelijk dat allerlei ontwikkelingen 

het noodzakelijk maken om bepaalde uitgangspunten te herzien. Ons uitvoeringsprogramma heeft 

vooral betrekking op de eerste vier jaar van de periode. Na vier jaar wordt een tussentijdse evaluatie 

uitgevoerd om na te gaan of we op de goede weg zitten, en te bezien waar eventueel aanpassingen 

nodig zijn. Een bewonerstevredenheidsonderzoek zal deel uitmaken van deze tussentijdse evaluatie. 

Op basis hiervan wordt een uitvoeringsprogramma voor de tweede periode van vier jaar opgesteld.  

 

 

                                                        
9 De gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht 
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6 Het uitvoeringsprogramma: acties, 

planning en kostendekking 

 

Allereerst is het belangrijk te beseffen dat de veertien voorstellen van de vorige paragraaf niet limitatief 

zijn voor de acties in de komende acht jaar. Europese regelgeving, landelijke ontwikkelingen (zoals de 

uitwerking van het verpakkingenakkoord), innovaties, marktprijzen, enz. kunnen aanleiding zijn om 

maatregelen te treffen die we nu nog niet voorzien. Eén van de doelen van deze nota is om adequaat te 

kunnen reageren op dergelijke ontwikkelingen. 

 

Als het op uitvoering aankomt, zijn er enorme verschillen tussen de acties die uit de veertien 

voorstellen voortvloeien. Voor de sorteringsanalyse van grof restafval bijvoorbeeld is het voldoende 

om eens in de twee jaar een opdracht uit te zetten. Een voorstel als huis-aan-huisinzameling van 

kunststof is veel complexer: ingewikkeld omdat het ingrijpt op het hele inzamelsysteem en in de 

uitvoering omdat het een enorme klus is.  

Ook qua kosten zijn de voorstellen niet te vergelijken. Voor de kwaliteitsslag van de 

afvalaanbiedplaatsen, bijvoorbeeld, weten we dat dit tot netto hogere kosten zal leiden; van andere 

voorstellen (kunststof; milieustraat; …) verwachten we verschuivingen in kosten en baten, maar hoe ze 

uit zullen vallen is nog onbekend. Weer andere voorstellen hebben nauwelijks financiële consequenties.   

 

Om hier structuur in aan te brengen, hebben we de voorstellen onderverdeeld op basis van de aspecten 

tijd en geld. Hieruit volgt dat we vier categorieën kunnen onderscheiden: 

 

Uitvoering doorlopend, financiële consequenties beperkt (< €25.000) 

Voorstel 12 en 13 

Hieronder vallen de voorstellen die belangrijke randvoorwaarden garanderen om het beleid handen en 

voeten te geven: communicatie, participatie en educatie, en contractbeheer. De kosten worden 

ruimschoots goed gemaakt door de besparingen die ze naar verwachting opleveren en kunnen ten laste 

van het reguliere budget opgevoerd worden. 

 

Uitvoering kort of middellang (< 1 jaar), financiële consequenties nihil of beperkt (< €25.000) 

Voorstel 2, 3, 4a, 5, 6 en 14  

Totaal zeven voorstellen rekenen we hiertoe. Het zijn merendeel acties die gedurende beperkte tijd 

uitgevoerd worden en vooral beslag leggen op de interne uren. Het is dan ook zaak om de acties 

zodanig te plannen in de tijd dat dit behapbaar is. De kosten zijn beperkt, en kunnen gedekt worden uit 

het reguliere budget. 

Voorstel 4a (restafval verder verminderen – de acties voor de afzonderlijke afvalstromen) bestaat uit 

een serie korte of middellange acties, en wordt daarom ook in deze categorie gezet. Alle afzonderlijke 

acties samen kosten echter meer dan een jaar om uit te voeren.  
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Uitvoering middellang of lang, financiële consequenties nog niet bekend.  

Voorstel 4b, 7, 8a, 8b, 10 en 11 

Van vijf voorstellen kunnen we op dit moment geen inschatting maken van de financiële 

consequenties. Projecten 4b en 8b hangen af van de resultaten van andere projecten. De eerste stap voor 

voorstel 7 “Optimalisatie van de milieustraatfaciliteit” is om, samen met betrokken partijen, onderzoek 

te doen en mogelijkheden met bijbehorende consequenties in kaart te brengen. Pas daarna wordt een 

concreet voorstel aan de raad voorgelegd.  

De voorstellen 10 en 11 hebben betrekking op zwerfafval. Het verschil met de andere projecten is dat 

hiervoor geld beschikbaar is vanuit de bijdrage uit het Afvalfonds Verpakkingen. We stellen voor om 

de extra activiteiten die we voor zwerfvuil gaan ontplooien geheel te financieren vanuit deze bijdrage.  

 

Uitvoering over lange tijd met grote financiële consequenties 

Voorstel 1 en 9  

Dit zijn de twee grote en complexere projecten waarvan al een redelijk concreet beeld bestaat van wat 

ze behelzen: de huis-aan-huis kunststofinzameling, en de kwaliteitsslag voor de afvalaanbiedplaatsen. 

De aanduiding “grote financiële consequenties” heeft niet alleen betrekking op investeringen en 

exploitatiekosten. Er is ook sprake van aanzienlijke baten, zeker bij de kunststofinzameling. De twee 

projecten staan direct met elkaar in verband. Wanneer kunststof huis aan huis ingezameld wordt, zal er 

minder gebruik worden gemaakt van de verzamelcontainers, wat weer invloed heeft op de 

afvalaanbiedplaatsen. Het is dus belangrijk dat de twee projecten na elkaar worden uitgevoerd. 

 

Bij de kunststofinzameling moet, behalve de keuze voor het inzamelmiddel voor de laagbouw (zak of 

bak), ook bepaald worden welke faciliteiten er al dan niet komen voor de hoogbouw. Hiervoor zijn nog 

geen kant-en-klare oplossingen op de markt. Het bijplaatsen van ondergrondse kunststof 

verzamelcontainers leidt tot hoge kosten, en is lang niet altijd mogelijk zonder een parkeerplaats of 

groenvoorziening op te offeren. Bovengrondse containers tasten vaak het straatbeeld aan. Wellicht zal 

per locatie naar een oplossing gezocht moeten worden en zal er geïnvesteerd gaan worden in 

voorzieningen op maat.  

 

Voor wat betreft de kwaliteitsslag afvalaanbiedplaatsen: zoals in het voorstel al beschreven, is het ook 

hier belangrijk om maatwerk te leveren. Uitgangspunt is het maximaal faciliteren van gebruikers, en 

zoveel mogelijk tegemoet komen aan de wensen van omwonenden.  Zonder vooruit te lopen op de 

specifieke maatregelen, weten we uit ervaring dat de voornaamste aanpassingen bestaan uit 

maatregelen als het ondergronds brengen van containers, het wijzigen van de positionering van de 

containers, het aanpassen van het straatwerk, de verlichting, de begroeiing, en het inwilligen van 

wensen op het gebied van onderhoud en lediging. 

 

Gelijktijdig met deze Kadernota Afval wordt een raadsvoorstel ingediend voor de uitwerking van 

beide voorstellen. Voor verdere  details wordt naar dit voorstel verwezen.   
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Bijlage  
 

Inzameling en verwerking huishoudelijk afval Utrechtse Heuvelrug 

Achtergrond informatie bij de Kadernota Afval 2014-2021 

 

In deze bijlage wordt de huidige situatie rondom de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval 

in onze gemeente geschetst. We beschrijven eerst het wettelijke en beleidsmatige kader voor de 

afvaltaakuitvoering (paragraaf 1). Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de huidige 

voorzieningen (paragraaf 2) en worden de hoeveelheden van de afgelopen vijf jaar weergegeven 

(paragraaf 3). In paragraaf 4, 5 en 6 wordt nader ingezoomd op specifieke aspecten van de 

afvaltaakuitvoering. Achtereenvolgens passeren milieu, maatschappelijke - en financiële aspecten de 

revue. De resultaten van de inwonersenquête komen in paragraaf  7 aan bod. Tenslotte wordt in 

paragraaf 8 kort ingegaan op de landelijke ontwikkelingen. Een verklarende woordenlijst is als bijlage 

A opgenomen. 

In 2013 heeft onze gemeente deelgenomen aan een benchmark van Rijkswaterstaat waarbij de 

resultaten van de afvaltaakuitvoering worden vergeleken met gemeenten met dezelfde 

stedelijkheidsklasse. De belangrijkste conclusies uit deze benchmark zijn verwerkt in de betreffende 

hoofdstukken. 

 

 

 

1. Wettelijk kader en beleidskader 

 

Gemeenten zijn wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat huishoudens zich van hun afval kunnen 

ontdoen. Deze zorgplicht is vastgelegd in de Wet milieubeheer. De belangrijkste verplichtingen van een 

gemeente zijn: 

 wekelijks huis-aan-huis huishoudelijk restafval en (gescheiden aangeboden) gft afval 

inzamelen. Gemeenten hebben hier een bepaalde mate van vrijheid in, bijvoorbeeld door 

verzamelcontainers bij hoogbouw te plaatsen, voor delen van het grondgebied uitzonderingen 

te maken of een andere inzamelfrequentie te kiezen; 

 grove huishoudelijke afvalstoffen (grof huisvuil) inzamelen en een plaats in stand houden waar 

inwoners grof afval kunnen brengen (zoals een milieustraat); 

 papier + karton, glas, textiel, KCA, elektr(on)ische apparaten, kunststof verpakkingen, 

asbesthoudend materiaal gesheiden inzamelen. Dit mag via een haal- of brengsysteem 

gebeuren. 

Een gemeente kan er voor kiezen de uitvoering van deze taak uit te besteden, maar de 

verantwoordelijkheid blijft bij de gemeente liggen.  

De zorgplicht van de gemeente is niet van toepassing op bedrijfsafval. Een bedrijf is zelf 

verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van het eigen afval, en moet daarvoor voldoen aan 

de regels in het betreffende Activiteitenbesluit of de milieuvergunning. De gemeente moet er op toezien 

dat de regels worden nageleefd. Voor onze gemeente wordt dit door de ODRU (Omgevingsdienst 

Regio Utrecht, de voormalige Milieudienst) gedaan. 

 

Het beleid voor afval wordt op verschillende niveaus uitgestippeld: 

 

Op Europees niveau geldt de Europese Kaderrichtlijn voor Afvalstoffen uit 2008. Het accent ligt op 

hergebruik en recycling. Doelstelling is 50% hergebruik in 2020. Dit geldt voor al het afval, dus niet 

alleen het huishoudelijk afval. 
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Het landelijke afvalbeleid is vastgelegd in het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021, de zogenaamde 

LAP2. In augustus 2011 is dit plan aangevuld met een brief van de staatssecretaris met een nadere 

toelichting op de wijze waarop hij de doelstellingen uit het LAP2 wil verwezenlijken. Het algemene 

doel is om op de lange termijn de regionale kringlopen van materialen te sluiten. Eén van de korte-

termijn-doelen is om in 2015 65% van het huishoudelijk afval te recyclen.   

Het is niet alleen aan gemeenten en hun inwoners om deze ambities te realiseren. Een belangrijk begrip 

is de producentenverantwoordelijkheid: producenten of importeurs zijn (mede) verantwoordelijk voor 

het afvalbeheer van de producten die zij op de markt brengen. En ook de landelijke overheid speelt een 

belangrijke rol door met regelgeving en fiscale maatregelen het kader te scheppen waarbinnen gewerkt 

wordt. Via overeenkomsten tussen ministeries, de VNG (als vertegenwoordiger van gemeenten) en het 

bedrijfsleven worden afspraken gemaakt over verantwoordelijkheden en taken. Een voorbeeld hiervan 

is het Raamakkoord verpakkingen. Hierin is vastgelegd wie welke rol vervult bij het dossier 

verpakkingen, en hoe de financiering is geregeld. 

 

Het gemeentelijke afvalbeleid wordt vastgelegd in een Afvalstoffenplan en vervolgens vertaald naar 

concrete regels in de afvalstoffenverordening. Na de gemeentelijke herindeling is het Afvalstoffenplan 

2007-2010 voor de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug opgesteld. Dit plan is in 2008 geëvalueerd, 

waarna een aantal verbetervoorstellen is doorgevoerd en de afvalstoffenverordening is aangepast. 

Sindsdien is het afvalbeleid niet meer geactualiseerd. 

De hoofddoelstellingen van het Afvalstoffenplan 2007–2010 waren: 

1. een uniforme inzamelstructuur in alle zeven dorpen van de gemeente en vervolgens een uniforme 

afvalstoffenheffing; 

2. de gemeente volgt het landelijke afvalstoffenbeleid en wil de landelijk geformuleerde doelstellingen 

voor het gescheiden inzamelen realiseren; 

3. de gemeente streeft naar een optimaal serviceniveau voor de burgers: het meest gangbare 

huishoudelijke afval aan huis ophalen met goede voorzieningen, goed toegankelijke 

brengvoorzieningen en keuzemogelijkheden; 

4. de inzameling moet kostenefficiënt zijn met een goede beheersbaarheid van de kosten.  

Het bijbehorende actieplan is in de afgelopen jaren volledig uitgevoerd, en bovenstaande doelstellingen 

zijn voor het overgrote deel gehaald. 

 

Alle Utrechtse gemeenten, zo ook Utrechtse Heuvelrug, nemen deel aan de gemeenschappelijke 

regeling Afvalinzameling Utrecht, oftewel de AVU. De AVU is verantwoordelijk voor de regie, 

coördinatie en organisatie van de overslag, het transport en de verwerking van het ingezamelde (grof) 

restafval, het gft, glas, papier en medisch afval (oude medicijnen en naalden) . De gemeenten zijn zelf 

verantwoordelijk voor de inzameling. Daarnaast voert de AVU op verzoek andere afvaltaken uit. 
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2. Beschrijving van de huidige voorzieningen 

 

Voor de inzameling van huishoudelijk afval zijn er voorzieningen op huishouden-niveau, op wijk-

niveau en op gemeente-niveau. 

 

2.1 Inzamelvoorzieningen op huishouden-niveau 

 
Afvalstroom 
 

Wijze van inzameling Frequentie 

Restafval Laagbouw: minicontainers 140 of 240 
liter 
Hoogbouw: boven of ondergrondse 
verzamelcontainers, met of zonder pasje 

Laagbouw: elke 2 weken 
(afwisselend met gft afval) 

Gft afval Laagbouw: minicontainers 140 of 240 
liter 
Hoogbouw: geen 

Laagbouw: elke 2 weken 
(afwisselend met restafval). In 
de drie zomermaanden 
wekelijks. 

Grof huishoudelijk 
afval 

Huis aan huis, maximaal 2 m
3
 per keer Vier keer per jaar 

Papier Laagbouw binnen bebouwde kom: 
minicontainers 140 of 240 liter 
Hoogbouw en buitengebied: geen 

1 keer per maand 

Snoeihout Huis-aan-huis, maximaal 2 m
3
 per keer Vijf keer per jaar 

Herbruikbare 
goederen, elektrische 
apparaten en metaal 

Gratis opgehaald door Kringloop Op afroep: inwoners kunnen de 
Kringloop bellen voor een 
afspraak 

textiel Zakken die verspreid worden door de 
inzamelende charitatieve instelling en die 
aan de weg kunnen worden gezet. 

Vier keer per jaar 
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2.2 Inzamelvoorzieningen op wijkniveau 

 

Op diverse plekken in de dorpen zijn afvalaanbiedplaatsen ingericht. Hier staan de verzamelcontainers 

voor glas, kunststof, papier en textiel. De afvalaanbiedplaatsen bevinden zich vooral in de buurt van 

winkelcentra en supermarkten, maar zijn her en der ook elders in de dorpen te vinden. Niet elke 

afvalaanbiedplaats heeft faciliteiten voor alle vier de afvalstromen. Ten behoeve van het straatbeeld zijn 

de laatste jaren veel containers ondergronds gebracht. 

 

Ook voor klein chemisch afval en medisch afval zijn voorzieningen op wijkniveau 

 
 
Afvalstroom 
 

 
Wijze van inzameling 

Glas Merendeel ondergrondse verzamelcontainers. 
Totaal aantal in gemeente: 30 

Kunststof verpakkingen Plastic hero verzamelcontainers. Totaal aantal 
in de gemeente: 20 

Papier Ondergrondse verzamelcontainers. Totaal 
aantal in gemeente: 15 
Containers bij scholen en verenigingen 

Textiel Verzamelcontainers van KICI, Humana en 
Reshare. Totaal aantal in gemeente: 20 

KCA (klein chemisch afval) Chemokar komt 2 keer per jaar in elk dorp 

Medicijnen en injectienaalden Afleveren bij de lokale apotheker 

 

2.3 Inzamelvoorzieningen op gemeente-niveau 

 

Er zijn twee milieustraten waar inwoners gebruik van kunnen maken: 

 onze eigen milieustraat aan de Velperengh in Doorn, bedoeld voor de inwoners van 

Driebergen, Doorn, Maarn en Maarsbergen; 

 de milieustraat Remmerden in Rhenen, die we in gezamenlijk beheer hebben met de gemeente 

Rhenen, en waar inwoners van Leersum, Amerongen en Overberg gebruik van kunnen maken. 

Voor deze milieustraat is een toegangspasje nodig. 

Beide milieustraten accepteren dezelfde afvalstromen tegen dezelfde voorwaarden. De openingstijden 

zijn wel verschillend.  

 

De volgende afvalstromen worden op de milieustraten gescheiden ingezameld: 

 

Papier     Schoon puin 

Snoeihout    Houtafval (A- en B-hout) 

Herbruikbare goederen  Accu’s en batterijen 

Elektrische apparaten   Drukhouders 

Metalen (ferro/non ferro)  Asbesthoudend materiaal (tegen betaling) 

Textiel     Autobanden (indien met velg tegen betaling) 

Kunststof verpakkingen  Grof snoeihout en tuinafval 

Klein chemisch afval   Afgewerkte olie 

Verpakkingsglas   Grof huishoudelijk afval 

Vlakglas    Restafval 
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3. Ons afval: hoeveel van wat wordt waar ingezameld? 

 

In 2012 zorgde de gemeente voor de inzameling bij een kleine 22.000 huishoudens (totaal ruim 48.000 

inwoners) en de verwerking van ruim 27.500 ton afval. Van de huishoudens woont 21% in hoogbouw, 

en 8% buiten de bebouwde kom. 

 

De grootste stroom is huishoudelijk restafval (ruim 9.500 ton), gevolgd door gft (ruim 7.600 ton) en 

papier (3.400 ton). Daarna komen snoeihout, glas, grof huishoudelijk afval, puin en hout (alle rond de 

1.000 ton). De andere fracties bedragen minder dan 500 ton elk. Een belangrijke nieuwe stroom is die 

van de kunststofverpakkingen die sinds 2010 gescheiden wordt ingezameld. 

 

Van de 27.500 ton afval wordt zo’n 73% huis-aan-huis opgehaald. De milieustraten nemen 19% voor 

hun rekening, waarbij de Velperengh per inwoner zo’n 2 – 5 keer meer inzamelt dan Remmerden 

(snoeihout vormt hier een uitzondering op); 8% wordt naar verzamelcontainers gebracht. 

 

De volgende grafiek laat de ontwikkeling van de hoeveelheid afval en de mate van scheiding over de 

afgelopen vijf jaar zien. In 2012 is per persoon 570 kg afval ingezameld en verwerkt. Hiervan was 221 

kg ongescheiden afval dat naar de verbrandingsovens is gegaan.  

De dalende lijn van de totale hoeveelheid afval sinds 2008 lijkt zich te stabiliseren en er is een lichte 

stijging van het scheidingspercentage waar te nemen. Om de beoogde 65% recycling-doelstelling voor 

2015 uit de brief van de staatssecretaris te halen, is nog wel een inspanning nodig.  
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Hoe presteren wij in vergelijking met andere gemeenten? De twee volgende grafieken zijn afkomstig 

uit de benchmark en laten zien dat we wat betreft afvalscheiding gemiddeld presteren. Onze 

hoeveelheid restafval is relatief hoog. Dit is met name te wijten aan het aandeel grof restafval. 

 

 

 
 

 

 
 

 



25 

 

4. Milieu aspecten 

 

Elke kilo afval die naar de verbrandingsovens gaat, belast het milieu twee keer:  

1. door de uitstoot van CO2  en andere schadelijke stoffen die vrijkomen of overblijven;  

2. doordat grondstof vernietigd wordt;  om een gelijke hoeveelheid opnieuw te winnen en 

beschikbaar te maken zullen nogmaals CO2 en andere schadelijke stoffen vrijkomen.  

Tegenwoordig gaat verbranding van afval wel altijd gepaard met energie- en warmteopwekking, 

waardoor de milieuschade voor een deel gecompenseerd wordt. 

 

    
 

Huishoudelijk restafval wordt verbrand. Alle andere stromen10 worden (soms na verdere sortering) 

zoveel mogelijk hergebruikt. In bijlage B staat een overzicht van de huidige wijze van verwerking, en 

een inschatting van de CO2 besparing die dit oplevert ten opzichte van  het nieuw winnen c.q. maken 

van dit materiaal. Uit de tabel blijkt dat het gescheiden inzamelen van papier en karton absoluut gezien 

de grootste impact heeft, gevolgd door gft. Opvallend is de relatief grote impact die de textielfractie 

heeft. De CO2-impact van de vervoersbewegingen voor inzameling en transport zijn van minder 

belang.  

 

Vanuit milieu geredeneerd, is dus van belang: 

 

1. de totale hoeveelheid afval terug te dringen (voorkomen dat afval ontstaat); 

2. afvalscheiding (dat kan zowel bron- als nascheiding zijn) te maximaliseren; dit is de 

voorwaarde voor puntje 3, namelijk: 

3. hergebruik, en vervolgens recycling, te optimaliseren. 

 

In theorie zou het bepalen van de CO2 impact van ons afval een goede graadmeter zijn voor de 

milieuprestatie. Er is echter nog geen overeenstemming over hoe die impact wordt vastgesteld, zodat 

het als indicator (nog) niet goed bruikbaar is.  

In onze gemeente wordt het restafval niet nagescheiden. Dat betekent dat het restafval dat ingezameld 

wordt rechtstreeks naar de verbrandingsoven gaat waarmee de waardevolle componenten verloren 

gaan en CO2 vrijkomt. De gescheiden afvalstromen worden wel gerecycled. Hoe minder afval er bij het 

restafval terecht komt, hoe beter we milieu-technisch presteren. De hoeveelheid en samenstelling van 

het restafval is daarom een goede indicatie voor onze milieuprestatie en het potentieel voor 

verbetering.  

 

                                                        
10 Een paar kleine uitzonderingen daargelaten: injectie naalden worden verbrand; asbest wordt gestort 
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De volgende tabel geeft weer uit welke fracties ons restafval nu bestaat. Hieruit blijkt dat er nog veel 

afval dat gescheiden zou kunnen worden, bij het restafval belandt. Een groot deel is gft, maar bij papier 

en met name bij kunststof is ook nog veel te winnen. 
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In de volgende tabel wordt het scheidingspercentage voor een aantal afvalstromen vergeleken met dat 

van gemeenten uit de benchmark. Opvallend is dat – ondanks het feit dat er in ons restafval ook nog 

een aanzienlijke hoeveelheid gft zit – we relatief goed scoren met het scheiden van deze fractie, terwijl 

we voor de andere fracties achter blijven. Vooral de slechte scheiding van kunststof valt op. 

 

  

  

 
 
 

 

 Scheidingspercentage 
 

 Utrechtse Heuvelrug 
 

Benchmark 

Afval totaal  61% 61% 

Gft 75% 67% 

Papier 79% 85% 

Glas 75% 80% 

Textiel 35% 35% 

Kunststof verpakkingen 19% 43% 
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5. Maatschappelijke aspecten 

 

Indirect draagt de afvaltaakuitvoering van de gemeente bij aan een aantal maatschappelijke doelen. In 

dit verband zijn de belangrijkste afvalstromen papier, textiel en herbruikbare goederen. 

 

Papier: de gemeente kent een subsidieregeling voor verenigingen, scholen, kerken en instellingen 

waarmee door het inzamelen van oud papier inkomsten gegenereerd kunnen worden. Dit kan door een 

container op het eigen terrein van de club of instelling te plaatsen. Voorwaarde is dat er minimaal vier 

ton perjaar opgehaald wordt. Het kan ook door vrijwilligers in te zetten bij de huis-aan-huis 

papierinzameling. In beide gevallen krijgt de inzamelende organisatie een vergoeding van € 45,- per 

ton. In 2012 is op deze wijze ca. 3.216 ton papier ingezameld en daarmee totaal een kleine € 145.000 

naar de organisaties gegaan.  

 

Textiel: textiel is een hoogwaardig afvalproduct, in de zin dat het relatief veel geld opbrengt. De 

inzameling en de opbrengsten zijn geheel overgedragen aan charitatieve organisaties. De 

verzamelcontainers zijn, afhankelijk van het dorp, van KICI, Reshare of Humana. Dit is nog een 

overblijfsel van de situatie vóór de herindeling. Elk van de organisaties heeft zijn eigen accenten voor 

wat betreft het inzetten van de opbrengsten: KICI is hoofdsponsor van het Rode Kruis, Humana 

sponsort projecten in Zuidelijk Afrika en Reshare financiert er sociaal-maatschappelijke projecten in 

Nederland van het Leger des Heils mee. Alle organisaties zetten in de keten veel mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. Daarnaast wordt er vier keer per jaar een vergunning 

verleend aan andere goede doelen om textiel huis aan huis in te zamelen. Totaal is er in 2012 199 ton 

textiel ingezameld. Dit vertegenwoordigt een marktwaarde van ca. € 88.000. Naast de, door de 

gemeente erkende inzamelaars, zijn er ook particuliere initiatieven om herbruikbare kleding in te 

zamelen, meestal ook voor een goed doel. Een voorbeeld daarvan is de Stichting Vluchtelingkinderen 

en haar eurowinkel in Driebergen. 

 

Herbruikbare goederen: hiervoor wordt samengewerkt met twee kringloopbedrijven: Restore 

Veenendaal voor de dorpen Amerongen, Overberg, Leersum, Maarn en Maarsbergen, en Kringloop 

Zeist-Driebergen- Doorn voor de overige dorpen. Herbruikbare spullen, metaal en elektrische 

apparaten worden gratis aan huis opgehaald, en kunnen door inwoners ook afgegeven worden bij de 

kringloopwinkels. Voor deze dienst ontvangen beide kringloopbedrijven een vergoeding per tonnage, 

een vaste vergoeding per huishouden en een vergoeding per melding. Behalve de milieuwinst 

(goederen worden hergebruikt), vervullen de kringloopbedrijven ook een maatschappelijke functie: ze 

bieden plek voor dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking en via trajecten worden 

mensen met afstand tot de arbeidsmarkt naar werk geleid. Het gros van de werkzaamheden wordt 

door vrijwilligers gedaan.  

Evenals voor textiel zijn er ook particuliere initiatieven voor herbruikbare goederen die buiten 

bemoeienis van de gemeente omgaan. De opbrengsten hiervan gaan over het algemeen naar lokale 

goede doelen. Voorbeelden hiervan zijn De Snuffelschuur in Leersum en Goed Zo in Amerongen. 
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In zijn algemeenheid bieden de werkzaamheden rondom afval allerlei kansen voor 

(arbeids)participatie. Binnen de eigen bedrijfsvoering van de gemeente worden via de Biga acht tot tien 

mensen ingezet voor ondersteuning op de milieustraat, het legen van afvalbakken en het schoon 

houden van de afvalaanbiedplaatsen.  
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6. Kosten, afvalstoffenheffing en egalisatiereserve 

 

Wettelijk is bepaald dat de kosten van het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval gedekt 

worden door de afvalstoffenheffing. Dat betekent dat de taakuitvoering afval geen invloed heeft op het 

saldo van het gemeentelijke huishoudboekje. Wanneer er meer inkomsten zijn dan uitgaven wordt het 

saldo in een egalisatiereserve gestort om eventuele toekomstige tekorten op te vangen. 

 

In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van de afvalstoffenheffing te zien. Er zijn twee tarieven: het 

lage tarief voor eenpersoonshuishoudens, het hoge voor meerpersoonshuishoudens. Daarnaast is het 

mogelijk een extra restafval- of gft bak te krijgen. Hier wordt jaarlijks een extra bedrag voor gerekend. 
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In 2013 waren de tarieven respectievelijk € 155,52 en € 196,80. Het is lastig een uitspraak te doen over de 

afvalstoffenheffing in vergelijking met andere gemeenten. De heffing wordt op zeer veel verschillende 

wijzen bepaald, en de dienstverlening kan ook erg kan verschillen. In diftar gemeenten bijvoorbeeld 

wordt er per keer of per kilo afval afgerekend, voor milieustraten moet soms apart betaald worden, of 

niet alle afvalstromen worden geaccepteerd. Lang niet alle gemeenten rekenen met verschillende 

tarieven voor één- en meerpersoonshuishoudens. Heel globaal komt het gemiddelde tarief in 

Nederland uit op rondom de €250,-. Sinds 2011 zit onze gemeente daar dus onder. 

 

De kosten van onze afvaltaakuitvoering zijn niet lager dan die van andere gemeenten. Uit de 

benchmark blijkt dat ons kostenniveau heel gemiddeld is. De reden voor de relatief lage heffing is dat 

drie jaar achter elkaar (tussen 2009 en 2011) de inkomsten uit de afvalstoffenheffing groter waren dan 

de uitgaven. Dit had te maken met een zeer voordelige aanbesteding, en de meevallende prijzen op de 

wereldmarkt voor oud papier. Gevolg hiervan was dat het saldo in de egalisatiereserve uitsteeg boven 

het maximaal toegestane bedrag (10% van het jaarlijkse budget, dat wil zeggen een bedrag rond de € 

400.000). Dit overschot is/wordt teruggegeven aan de inwoners via een korting op de 

afvalstoffenheffing in de jaren 2012, 2013 en 2014. De afvalstoffenheffing in de deze jaren dekt dus niet 

de kosten. In 2015 zal het overschot uit de reserve weer teruggebracht zijn naar toelaatbare proporties, 

wat betekent dat de afvalstoffenheffing zal stijgen.  
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7. Resultaten van de inwonersenquête 

 

In het voorjaar van 2013 is in opdracht van de gemeente een inwonersenquête gehouden over de 

inzameling en verwerking van huishoudelijk afval.  Doel was om te weten te komen waar men 

tevreden over is, en waar minder, en welke aspecten van de afvalinzameling men belangrijk vindt. Ook 

werd gevraagd naar ideeën en suggesties en werden inwoners uitgenodigd om te participeren in het 

verdere traject rondom het opstellen van de Kadernota Afval. 

 

De enquête is: onder een representatieve steekproef, en via een algemene link waar iedereen op kon 

reageren. In totaal hebben ruim 800 mensen gereageerd. Hieronder volgen de belangrijkste resultaten 

van de representatieve groep. 

 

In het algemeen zijn inwoners tevreden over de afvalinzameling en verwerking. Het gemiddelde 

rapportcijfer is 7,7 – een ruime voldoende. De tevredenheid over de verschillende afvalstromen is 

weergegeven in onderstaande figuur. 
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De meest genoemde knelpunten zijn in onderstaand overzicht weergegeven, met tussen haakjes het 

percentage dat hier melding van maakt. 

 

Kunststof afval liever ophalen (41%) / afstand (26%) / te vol (18%) 

Milieustraat Rhenen afstand (37%) / openingstijden (27%) 

Restafval, verzamelcontainer afval naast de container (24%) / pasjessysteem (13%) 

Gft-afval, minicontainer ophaal frequentie (21%) / reinigen (11%) 

Milieustraat Doorn openingstijden (21%) 

Restafval, minicontainer ophaal frequentie (19%) 

Grof huishoudelijk afval ophaal frequentie (18%) 

Papier en karton, verzamelcontainer openingen  (16%) / afstand (14%) / te vol (12%) 

Glas  liever ophalen (13%) / afstand (11%) / te vol (13%) 

Papier en karton, minicontainer ophaal frequentie (12%) 

Grof snoeiafval ophaal frequentie (11%) 

Textiel te vol (11%) 

 

Duidelijk komt naar voren dat inwoners vooral ontevreden zijn over de wijze waarop kunststof wordt 

ingezameld. Ander knelpunt dat relatief vaak genoemd wordt, heeft betrekking op de milieustraat 

Remmerden in Rhenen. 

 

Op de vraag welke aspecten van de afvalinzameling en -verwerking men belangrijk vindt, is als volgt 

gereageerd: 

 

Belang van verschillende aspecten van afvalinzameling, in procenten  
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Er blijkt veel draagvlak te zijn om goede doelen en het verenigingsleven mee te laten profiteren van de 

baten van de afvalinzameling.  
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8. Landelijke ontwikkelingen en trends 

 

Rondom afval zijn veel ontwikkelingen gaande. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de 

wereldwijde schaarste aan grondstoffen. In toenemende mate wordt afval gezien als bron van 

grondstoffen, waardoor het ook voor de markt steeds interessanter wordt om te voorkomen dat afval 

ontstaat, óf om grondstoffen maximaal terug te winnen. De wetgever (Europees en nationaal) verschaft 

het kader waarbinnen gewerkt kan worden, en heeft daarmee een belangrijke sturende rol. De techniek 

en de wetgeving rondom afval zijn voortdurend in beweging. Hieronder worden de belangrijkste 

ontwikkelingen voor gemeenten kort benoemd. 

 

 Het verpakkingsmiddelen-dossier is volop beweging. Eind 2012 is de nieuwe 

Raamovereenkomst getekend tussen bedrijfsleven, rijksoverheid en gemeenten waarin 

afspraken zijn gemaakt rondom verantwoordelijkheid en taakverdeling. Onderdelen van het 

raamakkoord worden nu uitgewerkt zodat nog niet overal duidelijkheid over bestaat. Zo is 

bijvoorbeeld nog steeds niet zeker of het verplichte statiegeld op grote petflessen al dan niet 

wordt afgeschaft. Ook de gescheiden inzameling van drankkartons (zoals melkpakken) wordt 

momenteel onderzocht. Technisch is het goed mogelijk om drankkartons samen met kunststof 

in te zamelen, en later te scheiden. Maar of dit ook een verplichting wordt, is nog niet duidelijk. 

 Gemeenten zijn sinds 2010 verantwoordelijk voor de inzameling van kunststof 

verpakkingsafval. Vanaf 2015 worden zij óók verantwoordelijk voor de sortering ervan. De 

vergoeding zal plaatsvinden op basis van de hoeveelheid gesorteerd en recyclebaar product. De 

hoogte van de vergoeding is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat deze ten opzichte van het 

huidige niveau zal dalen.  

 Binnen het raamakkoord is ook afgesproken dat de verpakkingsindustrie gemeenten tegemoet 

komt in de onkosten voor de aanpak van zwerfafval. De vergoeding komt neer op € 1,19 per 

inwoner per jaar voor de periode 2013 – 2022 en kan besteed worden aan alle extra activiteiten 

die in het kader van de strijd tegen zwerfafval ingezet worden.  

 Wat is beter: bron-scheiding of na-scheiding? De discussie over deze vraag is nog steeds gaande 

en heeft vooralsnog geen definitieve conclusie opgeleverd. Een nascheidingsinstallatie vraagt 

een enorme investering, en kan alleen op regionale schaal gerealiseerd worden. Voor onze 

gemeente is de keuze op dit moment dus louter theoretisch, en zou het alleen te overwegen zijn 

als alle Utrechtse gemeenten hier toe over zouden gaan. 

 Nederland kijkt in toenemende mate naar Vlaanderen, waar men er in is geslaagd de 

hoeveelheid restafval drastisch te verlagen. Uniformiteit binnen grotere gebieden, betalen voor 

de hoeveelheid die je aanbiedt, het maximaal faciliteren van het gescheiden aanbieden van 

afvalstromen, en intensieve communicatie lijken de belangrijkste succesfactoren.  

 In steeds meer gemeenten wordt geëxperimenteerd met “omgekeerd inzamelen”. Dit houdt in 

dat gescheiden afval huis-aan-huis wordt ingezameld, maar dat restafval naar een 

verzamelcontainer in de buurt moet worden gebracht. De resultaten tot nu toe lijken 

veelbelovend – zowel voor wat betreft de afname van de hoeveelheid restafval als de acceptatie 

van het nieuwe systeem door bewoners. 

 De Participatiewet die in 2015 wordt ingevoerd, betekent dat  er extra taken richting gemeente 

gaan op het gebied van het activeren en toeleiden naar werk. In dat kader wordt er met 

toenemende belangstelling gekeken naar de mogelijkheden die de afvaltaakuitvoering en het 

beheer en reiniging van de openbare ruimte te bieden hebben. 

 De discussie rondom textielinzameling is nog gaande. Steeds meer gemeenten gaan er toe over 

om aan de inzamelaar een vergoeding te vragen, of kiezen ervoor de inzameling en verwerking 

zelf ter hand te nemen zodat ook de revenuen rechtstreeks terugvloeien naar de gemeente. De 
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grote charitatieve instellingen die van oudsher textiel inzamelen zien hierdoor een deel van hun 

inkomsten verdwijnen, en moeten zich veel meer naar de wensen van de gemeente voegen.  
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Bijlage A 

 

Verklarende woordenlijst 

 
Gft afval Groente-, fruit en tuinafval; in feite al het afval dat wegrot, dus ook 

etensresten horen bij het gft afval 

KCA Klein chemisch afval 

Haalsysteem Systeem waarbij afval huis-aan-huis opgehaald wordt in containers of 
zakken 

Brengsysteem Systeem waarbij het afval moet worden weggebracht naar de 
verzamelcontainer in de buurt, naar de milieustraat, naar de Kringloop, 
etc. 

Minicontainer Ook wel “kliko” genoemd. Het zijn de bakken die huishoudens hebben om 
hun restafval (de grijze bak), gft afval (de groene of bruine bak) en oud 
papier (de blauwe bak) aan de straat te zetten. Minicontainers zijn er in 
twee maten: standaard is de 240 liter bak; er is ook een kleiner formaat 
beschikbaar van 140 liter. 

Afvalaanbiedplaats Locatie waar de verzamelcontainers voor papier, glas, kunststof en/of 
textiel staan 

LAP Landelijk Afvalbeheerplan – het landelijke beleidskader voor afval 

Shredderen In kleine stukjes hakken 

Diftar Diftar staat voor “gedifferentieerd tarief”. In diftar-gemeenten bestaat de 
afvalstoffenheffing uit een vast basistarief aangevuld met een tarief dat 
afhankelijk is van de hoeveelheid afval dat aangeboden wordt.  
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Bijlage B.  

 

Verwerking van de gescheiden ingezamelde afvalstromen en bijbehorende CO2 besparing door 

hergebruik 

 

Afvalstroom Wijze van verwerking CO2  besparing*  
Ton/ton afval 

CO2 

besparing* 
totaal UH 
2012 (ton) 

Gft-afval  Wordt bij de VAR in Wilp vergist. Het 
gas wordt gebruikt voor de opwekking 
van elektriciteit; de rest wordt als 
compost verhandeld. 

0,33 2.529 

Grof snoeihout Wordt geshredderd en gebruikt bij 
grondwerken in veengebieden 

Niet bekend Niet bekend 

Papier en 
karton 

wordt verhandeld om gerecycled te 
worden. 

1,6 5.803 

glas Wordt bij Maltha in Heiningen verwerkt 
tot grondstof voor nieuw glas.  

0.32 384 

kunststof Wordt bij SITA in  Rotterdam gesorteerd 
in 5 fracties die gerecycled kunnen 
worden 

1,2 278 

textiel Wordt ingezameld door charitatieve 
instellingen, gesorteerd  en verkocht. De 
baten komen ten goede aan diverse 
goede doelen. Bovendien worden in 
deze branche veel mensen met afstand 
tot de arbeidsmarkt ingezet. Ca. 60% 
wordt als kleding hergebruikt, 33% 
gerecycled tot poetslap, vulling of 
isolatiemateriaal, 7% wordt verbrand 

2,9 577 

Hout  Wordt bij Smink in Amersfoort 
versnipperd en tot plaatmateriaal 
verwerkt 

1,0 980 

puin Wordt bij Smink in Amersfoort vergruisd  
en hergebruikt voor wegenbouw 

0,3 291 

metaal  wordt gesorteerd en gerecycled 1,9 456 

Elektr(on)ische 
apparaten 

Wecycle (de uitvoeringsorganisatie van 
producenten en importeurs)  draagt zorg 
voor sortering en het verder uit elkaar 
halen en terugwinnen van de materialen 
door recycling bedrijven in Nederland, 
België en Duistland. Ook worden cfk’s 
uit koel- en vrieskasten op 
verantwoorde wijze  vernietigd. 

0,86 (alleen 
recycling) 
3,36 (incl. 

vernietiging cfk’s) 

215 (door 
recycling) 

837 (inclusief 
vernietiging 

cfk’s) 

Inzamelen bij 
huishoudens 

 - 0,01  

Natransport 
naar 
verwerkers 

 - 0.005  

 

*Dit is de CO2- besparing van hergebruik ten opzichte van het opnieuw winnen van de grondstof 

 


