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Naam portefeuillehouder college / 

Initiatiefnemer raad 

Hans Waaldijk 

Wettelijke basis 

Wet milieubeheer 

Onderwerp 

Verlenging vigerend afvalbeleid en aanpak om doelstelling te behalen: naar 100 kg restafval 

Samenvatting 

Het huidige afvalbeleid loopt tot en met 2021, maar het bijbehorende Uitvoeringsprogramma is nog 

niet voltooid. Het college stelt voor om het vigerende afvalbeleid met drie jaar te verlengen. Enerzijds  

om de lopende projecten af te ronden. Anderzijds omdat er nog een besluit moet worden genomen (en 

uitgevoerd) over de benodigde aanvullende maatregelen om de doelstelling van maximaal 100 kg 

restafval per inwoner per jaar te halen, en meer specifiek: over de wenselijkheid van het invoeren van 

een financiële prikkel.  

Het college stelt voor een aanpak in stappen te hanteren om de doelstelling voor restafval in 2024 te 

halen. In het eerste jaar wordt de nadruk gelegd op communicatie, bewustwording, faciliteren en 

stimuleren. Het definitieve besluit over de invoering van een financiële prikkel in de vorm van een 

beloning wordt bij deze aanpak over een jaar genomen.   

Voorgesteld besluit 

1. De nota Meer met Afval - Beleidskader voor de afval taakuitvoering 2014 – 2021, inclusief het 

Uitvoeringsprogramma 2018 – 2021, te verlengen door deze ongewijzigd vast te stellen voor de 

periode 2021 -2024.  

2. Kiezen voor een aanpak in stappen om de doelstelling van 100 kg restafval te benaderen. 

3. Bovengenoemde aanpak bekostigen uit de Voorziening Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing en 

hiervoor tot juni 2022 een bedrag van € 130.000 beschikbaar te stellen. 

4. Vooralsnog geen andere manier doorvoeren om kosten te verdelen.  

Duurzaamheid 

Een belangrijke doel van het huidige afvalbeleid is om de hoeveelheid ongescheiden restafval terug te 

dringen. Door afval te scheiden en te recyclen wordt voorkomen dat waardevolle grondstoffen 

verbrand worden en verminderen we de uitstoot van CO2.  

Bij de aanpak die het college voor ogen staat ligt grote nadruk op communicatie en bewustwording. De 

insteek hierbij is afval, maar afval staat natuurlijk niet op zichzelf. Het heeft alles te maken met 
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consumptiepatronen, milieuvervuiling en vraagstukken rondom circulariteit. Deze thema’s zullen 

automatisch ook aan bod komen. 

Een belangrijk element van de voorgestelde aanpak, is de terugkoppeling van het afvalgedrag op 

individueel niveau, met een vertaling naar effect in termen van recycling, CO2-uitstoot en kosten. Wij 

verwachten de communicatie en bewustwording hiermee effectiever te maken en meer mensen te 

bereiken. 

Werkgelegenheid 

   

   

 

N.v.t. 

Financiële consequenties / wijze van dekking 

In de toelichting wordt nader ingegaan op de voorgestelde aanpak die bestaat uit (1) communicatie en 

bewustwording (2) faciliteren en (3) stimuleren. Het uitgewerkte overzicht van de maatregelen met 

raming van de extra kosten die ermee gemoeid zijn is te vinden in bijlage 5. Ook is een prioritering 

aangebracht om een afweging te kunnen maken over de in te zetten middelen.  

 

Wij vinden het niet opportuun om de benodigde middelen te dekken door een verhoging van de 

afvalstoffenheffing in 2022. Dit omdat wij in 2020 en 2021 de tarieven substantieel moesten verhogen 

omdat de verwerking van afval zoveel duurder werd.  

Het is ook mogelijk om extra kosten ten laste te brengen van de Voorziening Egalisatiereserve 

Afvalstoffenheffing. Eind 2019 was deze voorziening uitgeput, maar vanwege een financiële meevaller 

in 2020 is deze weer aangevuld en is nu € 284.000 groot. De Voorziening is bedoeld om tegenvallers op 

te vangen en op die wijze de schommelingen in de tarieven van de afvalstoffenheffing te dempen.  

 

Voor zover nu bekend is, zijn in de nabije toekomst geen grote kostenstijgingen te verwachten. Het 

voorstel is dan ook om van de Voorziening een bedrag van € 130.000 beschikbaar te stellen voor de 

extra maatregelen. Dat betekent dat er voorlopig ruim € 150.000 overblijft om eventuele tegenvallers op 

te vangen. Wanneer de raad in juni 2022 een vervolgbesluit neemt over de afvalaanpak kan op basis 

van de stand van de Voorziening beoordeeld worden of er ruimte is voor een uitbreiding en/of het 

langer continueren van de maatregelen.  

Eerdere raadsbesluiten 

• Vaststelling Kadernota Afval 2014 – 2021, februari 2014 

• Vaststelling geactualiseerd uitvoeringprogramma Afval, maart 2018 

Reacties van derden / communicatie 

Het concept raadsvoorstel is naar de Duurzaamheidsraad gestuurd. Ook hebben we het op onze 

website gepubliceerd en dit bekendgemaakt in het Gemeentenieuws en via onze social media kanalen. 

Reacties die bij ons binnenkomen delen wij met u vóór de behandeling van dit voorstel in de raad.  

Participatie 

Om te komen tot dit voorstel zijn inwoners geraadpleegd over de vraag: “Minder restafval. Eerlijke 

verdeling van de kosten. Hoe dan?”. Er is gebruik gemaakt van een online enquête, gevolgd door twee 

digitale bijeenkomsten om de uitkomsten van de enquête nader te duiden. Het verslag van de 

consultatie is als bijlage 4 bijgevoegd.  

Wij zijn ons ervan bewust dat een open enquête als deze niet perse een representatief beeld oplevert. 

Desondanks hebben wij de boodschap die ons is meegegeven, zwaar laten meewegen in het voorstel 
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dat nu voorligt. De respondenten van de enquête en de mensen die aan de bijeenkomsaten hebben 

deelgenomen zijn boven gemiddeld betrokken bij het onderwerp Afval. Het zijn juist deze mensen die 

vaak de toon zetten in hun directe omgeving en die nagedacht hebben over wat er beter kan.  

Vervolgtraject 

Na instemming van de raad met de voorgestelde aanpak gaan wij zo snel mogelijk aan de slag met de 

voorgenomen maatregelen voor het 1e jaar, dat wil zeggen de communicatiecampagne, het inrichten 

van de applicatie om het eigen afvalgedrag te monitoren en het educatieprogramma voor basisscholen. 

In juni 2022 zullen wij verslag doen van de resultaten van deze acties en met een voorstel komen voor 

het vervolg.  

Bijlage(n): 

1. Meer met Afval – Beleidskader voor de afval taakuitvoering 2021-2024 

2. Halverwege de Weg van Afval – Tussenevaluatie van de Kadernota Afval 2014-2021 en 

Uitvoeringsprogramma 2021-2024 

3. Actuele stand van zaken projecten Uitvoeringsprogramma Afval 2018 – 2021 

4. Raadsinformatiebrief Aanzet debat over invoering diftar – 21 januari 2021 

5. Verkenning Wenselijkheid en haalbaarheid diftar voor Utrechtse Heuvelrug – januari 2021 

6. Rapport inwonersconsultatie maart-april 2021 

7. Uitwerking maatregelen 1e jaar 

Nadere informatie te verkrijgen bij 

 

Marietje van Eeghen, marietje.vaneeghen@heuvelrug.nl, 0343-565600 

Menno Kelhout, menno.kelhout@heuvelrug.nl, 0343-565600 

Toelichting op gevraagde beslissing 

 

Aanleiding 

Het beleidskader voor onze afvaluitvoering is voor de periode 2014 – 2021 vastgesteld. Volgens de 

oorspronkelijke planning zou dit jaar het beleid geëvalueerd moeten worden en een nieuw beleidsplan 

worden voorbereid. We moeten echter constateren dat een aantal belangrijke projecten van het – in 

2018 geactualiseerde - Uitvoeringsprogramma behorende bij het beleidsplan, nog niet afgerond zijn. Dit 

zijn projecten die al gestart zijn, en waarvan we verwachten dat ze van wezenlijke invloed zijn op het 

terugdringen van ongescheiden restafval, het beheersen van de kosten en/of het verbeteren van de 

dienstverlening. Het gaat dan met name om de projecten Afvalscheiden in de hoogbouw en 

Optimalisatie  milieustraat (resp. project nr. 6 en nr. 4 van het Uitvoeringsprogramma). Zo lang deze 

projecten niet afgerond zijn, kan het huidige beleid niet goed geëvalueerd worden. Voor het totale 

overzicht van de projecten van het Uitvoeringsprogramma, wordt verwezen naar bijlage 1.  

 

Naast de projecten die in uitvoering zijn, moet er volgens de plannen een besluit worden genomen over 

het al dan niet invoeren van een financiële prikkel om afval beter te scheiden. Dit volgt uit de 

tussenevaluatie van het afvalbeleid in 2017. Een van de conclusies uit de evaluatie was dat de 

doelstelling van maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar niet gehaald kan worden zonder 

aanvullende maatregelen bovenop de al geplande projecten. Er is toen besloten onderzoek te doen naar 

de wenselijkheid en haalbaarheid van een financiële prikkel. Daarnaast heeft de raad het college 

verzocht om in kaart te brengen welke andere manieren om kosten van afval te verdelen denkbaar zijn, 

en welke voor – en nadelen deze hebben. 

Begin dit jaar zijn de conclusies van het onderzoek naar de effecten van het introduceren van een 

financiële prikkel aan u gepresenteerd in een raadsinformatiebrief van 21 januari, en is er op 25 januari 
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en 8 februari dit jaar tijdens een Avond van de Raad verder over gesproken. Voor de volledigheid is de 

betreffende raadsinformatiebrief en de Verkenning Wenselijkheid en haalbaarheid diftar resp. als 

bijlage 2 en 3 bij dit voorstel opgenomen.  

 

In bovengenoemde raadsinformatiebrief heeft het college aangegeven de invoering van een financiële 

prikkel serieus te overwegen. Dit omdat het een effectieve en eerlijke maatregel is om de doelstelling 

van 100 kg restafval per inwoner per jaar, binnen bereik te krijgen. Tegelijkertijd gaf zij aan bewoners te 

willen consulteren om hun mening mee te nemen in het uiteindelijke voorstel aan de raad.  De 

consultatie heeft inmiddels plaatsgevonden in de vorm van een online enquête en een tweetal digitale 

bijeenkomsten. In de consultatie is ook aandacht besteed aan andere manieren om de kosten van afval 

eerlijker te verdelen. Het rapport van deze consultatie is als bijlage 4 opgenomen.  

 

Belangrijkste uitkomsten van de bewonersconsultatie en conclusie 

Inwoners hechten veel waarde aan een goed service niveau en een schone buitenruimte. Samen met de 

zorg om het milieu vinden respondenten dit belangrijker dan zo laag mogelijke kosten of een eerlijker 

verdeling van de kosten. Er zijn tegelijkertijd ook zorgen/ontevredenheid rondom de recente stijging 

van de tarieven.  

Het afsprakensysteem op de milieustraat wordt veelvuldig genoemd als belemmering om afval goed te 

scheiden. Bij de evaluatie in de zomer nemen we dit signaal expliciet mee. 

Een meerderheid vindt het logisch dat de vervuiler betaalt. Tegelijkertijd bestaat er grote scepsis over 

het apart in rekening brengen van het aanbieden van restafval: men is beducht voor veel 

administratieve rompslomp waardoor de kosten in totaal zouden stijgen. Ook verwacht men 

ontwijkgedrag met afvaldumpingen (in de natuur of in de kliko van de buren) en met restafval dat in 

de papier-, PMD1- en GFT2-bak belandt. Veel mensen zien liever dat goed gedrag beloond wordt, al dan 

niet collectief. 

De deelnemers aan de enquête en de bijeenkomsten leggen veel nadruk op communicatie en 

bewustwording. Dat hier inderdaad veel te winnen valt, blijkt uit het feit dat de mening van inwoners 

vaak gebaseerd is op aannames die (helemaal of gedeeltelijk) onjuist zijn. Ook blijkt lang niet iedereen 

op de hoogte te zijn van de regels en de mogelijkheden voor (het scheiden van) afval.  

Net iets meer dan de helft van de respondenten van de enquête is voorstander van kostenverdeling 

naar grootte van het huishouden. Bij het nader bespreken van die optie tijdens de bijeenkomsten bleken 

veel mensen dit echter geen eerlijke optie te vinden. Ook andere ideeën (verdeling op basis van WOZ-

waarde, grootte van het perceel of inkomen) kregen weinig steun.  

Veel inwoners zijn van mening dat de échte oplossing voor het afvalprobleem gezocht moet worden in 

het aanpakken van de bron; met name de enorme hoeveelheid en soort verpakkingen is mensen een 

doorn in het oog. Het gevoel van dweilen met de kraan open, wordt door velen herkend. 

 

Onze conclusie is dat er op dit moment niet voldoende draagvlak is om een financiële prikkel in te 

voeren. In de beleving van onze inwoners zijn er verschillende verbeterpunten die meer urgentie 

hebben om opgepakt te worden om restafval terug te dringen, met name in de communicatie, de 

bewustwording, het faciliteren en stimuleren. Het college is van mening dat gehoor moet worden 

gegeven aan dat signaal. 

Een tweede conclusie is dat er op dit moment geen aanleiding is om op zoek te gaan naar een andere 

manier om kosten te verdelen. Onder inwoners is het enthousiasme ervoor beperkt. Het invoeren van 

een heffingssystematiek waarbij (meer) gedifferentieerd wordt naar de grootte van het huishouden 

leidt structureel niet tot extra kosten. Wel moet rekening gehouden worden met inrichtingskosten en 

 
1 PMD = lege verpakkingen van plastic, metaal en drinkpakken 
2 GFT = groente-, fruit- en tuinafval en etensresten 
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het beantwoorden van extra vragen. Er staan geen baten tegenover en het heeft ook geen effect op de 

hoeveelheid restafval.  

 

Naar 100 kg restafval: hoe dan wel? 

Zoals hierboven aangegeven, willen wij recht doen aan de signalen die ons zijn meegegeven in de 

bewonersconsultatie, en in eerste instantie zoveel mogelijk inzetten op het faciliteren, het vergroten van 

de kennis en het op creatieve wijze stimuleren van “goed afvalgedrag”. 

Tegelijkertijd is bekend dat zonder financiële prikkel de doelstelling van 100 kg niet haalbaar is. Dit 

blijkt duidelijk uit de landelijke gegevens: de doelstelling wordt al jaren lang alleen gehaald in 

gemeenten waar zo’n financiële prikkel wordt ingezet.  

Tenzij besloten wordt de doelstelling los te laten, zal op enig moment een dergelijke maatregel 

ingevoerd moeten worden. Dit hoeft echter niet in de vorm van betalen voor restafval; het kan ook in 

de vorm van belonen voor goed afvalgedrag. De essentie van de maatregel is dat mensen bewust 

worden van hun eigen gedrag, dit kunnen vergelijken, de mogelijkheid hebben om er invloed op uit te 

oefenen en daarvoor beloond worden.  

 

Het voorstel is dan ook om in stappen te werk te gaan: 

1e jaar (september 2021 – september 2022): volop inzetten op communicatie, bewustwording, 

faciliteren en stimuleren ten behoeve van afvalpreventie en het scheiden van afval.  

Juni 2022: raadsbesluit over het al dan niet invoeren van een financiële prikkel in de vorm van een 

beloning (individueel dan wel collectief) voor het goed scheiden van afval. De optie om met een pilot in 

één dorp of wijk te beginnen, wordt daarbij ook bekeken. Daarnaast wordt een besluit genomen over 

het al dan niet voortzetten c.q. uitbreiden van de acties van het eerste jaar. 

2e en 3e jaar (september 2022 – september 2024): toepassen van de financiële prikkel in de laagbouw en 

– daar waar mogelijk – in de hoogbouw. 

 

Nadere uitwerking maatregelen 1e jaar 

Zoals hierboven aangegeven bestaat de inzet van het eerste jaar uit (1) communicatie en 

bewustwording (2) faciliteren en (3) stimuleren. Belangrijke vraag hierbij is: hoe bereiken wij onze 

inwoners? Ervaring uit afgelopen jaren leert dat verreweg de meeste mensen niet geïnteresseerd zijn in 

boodschappen over afval; laat staan bereid zijn hun gebruikelijke routine te veranderen. De uitdaging 

is om op zoek te gaan naar manieren om belangstelling te wekken – niet alleen bij de 20% betrokken en 

gemotiveerde inwoners, maar ook bij de andere 80%.  

Iets waarvan verwacht wordt dat hierbij kan helpen, is het inrichten van een applicatie waarmee 

iedereen3 het eigen afvalgedrag kan volgen en waarbij de vertaling naar recycling, CO2-uitstoot en 

kosten ook zichtbaar is. Uiteraard zal niet iedereen de app zomaar raadplegen. De bedoeling is om deze 

persoonlijke informatie bij de aanslag voor 2022 te voegen zodat alle inwoners het ook daadwerkelijk 

onder ogen krijgen. 

 

De uitwerking van de maatregelen met een raming van de extra kosten die ermee gemoeid zijn, vindt u 

in bijlage 5. In de lijst is een prioritering aangebracht om een afweging te kunnen maken over de in te 

zetten middelen. 

Het college kiest ervoor de benodigde extra middelen niet te bekostigen uit een verhoging van de 

tarieven van de afvalstoffenheffing, maar een deel van de Voorziening Egalisatiereserve 

Afvalstoffenheffing hiervoor in te zetten. Zij stelt voor om voor het eerste jaar hier € 130.000 voor te 

reserveren. Dat betekent dat tot juni 2022 de volgende acties kunnen worden uitgevoerd: 

 
3 Dat wil zeggen alle inwoners die gebruik maken van een kliko voor restafval of een pasje voor de 

verzamelcontainer bij de hoogbouw. Er zijn nog appartementen waar geen pasje gebruikt wordt; zij zullen 

vooralsnog geen gebruik kunnen maken van deze app. 
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• De uitvoerige communicatiecampagne; 

• Het inrichten van de applicatie om het eigen afvalgedrag te monitoren, inclusief de 

terugkoppeling bij de aanslag van 2022; 

• Het educatieprogramma op basisscholen. 

 

Wanneer de raad in juni 2022 een vervolgbesluit neemt over de afvalaanpak, kan op basis van de 

vorderingen, de ondervonden knelpunten en de stand van de Voorziening beoordeeld worden of er 

ruimte is voor een uitbreiding en/of het langer continueren van de maatregelen voor het 1e jaar.  

 

 


