
Afval enquête maart 2021 – uitkomsten 
 
Respons: 1.370 
94% bewoners van de laagbouw  
6% bewoners van hoogbouw (totaal 77). 
Omdat de afvalinzameling in flats en appartementen wezenlijk anders is geregeld, zijn de uitkomsten 
zowel voor alle respondenten gegeven alsook specifiek voor hoogbouwbewoners.  
 
Vraag 2. Hoe belangrijk vindt u: 
 
 

Alle respondenten Erg belangrijk belangrijk neutraal onbelangrijk Totaal 
onbelangrijk 

Schoon milieu 43% 42% 12% 2% 1% 

Service/gemak 49% 40% 9% 1% 1% 

Lage ASH1 36% 32% 27% 4% 1% 

Eerlijke verdeling kosten 30% 41% 22% 4% 3% 

 
 

hoogbouw Erg belangrijk belangrijk neutraal onbelangrijk Totaal 
onbelangrijk 

Schoon milieu 46% 43% 8% 0% 3% 

Service/gemak 49% 43% 5% 0% 3% 

Lage ASH 49% 29% 19% 3% 0% 

Eerlijke verdeling kosten 50% 32% 12% 3% 3% 

 
 
Conclusie:   
Alle respondenten: Service wordt door 89% belangrijk of erg belangrijk gevonden; milieu net iets 
minder (84%). Weinig mensen vinden deze aspecten (totaal) onbelangrijk.  
Het kostenaspect is ook belangrijk, maar scoort duidelijk minder. Ongeveer ¼ van de respondenten 
staat er neutraal tegenover. Een eerlijke verdeling wordt door 71% (erg) belangrijk gevonden; een 
lage ASH door 68%.  
Specifiek voor hoogbouw: Opvallend is dat men meer belang hecht aan het kosten aspect. Daarbij is 
een eerlijke verdeling van de kosten voor maar liefst 82% van (groot) belang, en een lage 
afvalstoffenheffing voor 78% 
 
Vraag 3. Wat zou volgens u het beste werken om restafval verder terug te dringen en afval beter te 
scheiden (maximaal twee antwoorden) 
 
% van de respondenten dat deze keuze heeft aangevinkt  
 

 Alle 
respondenten 

Respondenten 
hoogbouw 

Afval scheiden en aanbieden moet vooral makkelijker gemaakt 48% 37% 

Huishoudens die goed scheiden en weinig restafval hebben 
minder laten betalen 

44% 36% 

Het nut van afval scheiden voor milieu moet duidelijker gemaakt 30% 24% 

Het nut van afvalscheiden voor de kosten moet duidelijker 21% 19% 

 
1 ASH=afvalstoffenheffing 



Niets veranderen, zoals het nu gaat is voldoende 18% 4% 

Doe geen moeite: afval scheiden heeft geen nut 8% 6% 

Doe geen moeite: afval scheiden is teveel gedoe 3% 5% 

totaal 172 131 

 
 
 
Gekozen combinaties van keuzes: 
 

 gemak Minder 
betalen 

Nut 
milieu 

Nut 
kosten 

Nu oké Geen 
nut 

Teveel 
gedoe 

gemak 9% 16% 11% 6% 5% 2% 1% 

Minder 
betalen  5% 11% 9% 2% 1% 0% 

Uitleg 
milieu   2% 4% 2% 0% 0% 

uitleg 
kosten    1% 1% 1% 0% 

Nu oké     7% 1% 0% 

Geen nut      2% 1% 

Teveel 
gedoe       1% 

 
 
De twee opties: Afval scheiden gemakkelijker maken en Minder betalen als je weinig restafval hebt – 
scoren het hoogst, waarbij service net wat hoger scoort. Daarnaast lijkt communicatie van belang, 
vooral communicatie over het milieubelang. 
Het aantal respondenten dat geen veranderingen wil of er sceptisch tegenover staat, lijkt sterk in de 
minderheid. 
Hoogbouw wijkt niet heel erg af, behalve dat het aantal mensen dat twee i.p.v. één antwoord heeft 
ingevuld, beduidend lager is. Het % mensen dat tevreden is met hoe het nu is, is wel een stuk lager. 
 
Vraag 4. Open vraag: “Heeft u zelf nog ideeën over het verminderen van restafval?” 
600 respondenten hebben een antwoord gegeven op deze vraag. Hieronder in volgorde de meest 
voorkomende opmerkingen. Er zaten veel goed bruikbare ideeën bij die bewaard worden om in een 
later stadium uit te kunnen putten.  
 
De meeste opmerkingen hebben te maken met de bron: het vele restafval vindt immers zijn 
oorsprong bij de producenten die grote hoeveelheden niet of lastig recyclebare producten op de 
markt brengen. Met name de grote hoeveelheid verpakkingen wordt genoemd. Een aantal mensen 
zou graag zien dat de gemeente richting  lokale ondernemers actie onderneemt om verpakkingen te 
verminderen.  
 
Tweede op de ranglijst van onderwerpen die genoemd worden hebben betrekking op communicatie 
en bewustwording. Er bestaat nog veel onduidelijkheid over welk afval waar hoort, en ook is lang niet 
bij iedereen bekend wat de mogelijkheden zijn om afval makkelijk te scheiden. Daarnaast wordt veel 
nadruk gelegd op bewustwording door meer informatie te geven over wat er met afval gebeurt, wat 
de milieuwinst is als afval goed gescheiden wordt. Ook het eigen consumentengedrag wordt 
genoemd en benadrukt dat het zinvol is om afval in zijn totaliteit te verminderen, en niet alleen te 
focussen op restafval.   
 



Een goede derde in aantal opmerkingen gaan over de milieustraat: de recente maatregelen worden 
gezien als belemmering om afval goed te scheiden. Mensen verwachten dat hierdoor meer afval bij 
het restafval wordt gedaan; ook vindt men het maximum wat afgegeven mag worden te krap evenals 
de openingstijden. 
 
Volgende op de ranglijst zijn opmerkingen over nascheiden. Veel mensen zijn van mening dat dit 
betere resultaten oplevert voor milieu en ook goedkoper is en vragen zich af waarom de gemeente 
daar niet op over stapt.  
 
Bijna even vaak als over nascheiden zijn opmerkingen geplaatst over het betalen voor je restafval om 
het te verminderen. De voorstanders zijn hierin vrijwel even talrijk als de tegenstanders. 
 
Andere opmerkingen die vaker gemaakt zijn hebben betrekking op het verbeteren van de faciliteiten 
(dus vaker inzamelen, grotere kliko's, etc …), het apart inzamelen van luiers en het controleren van 
het gescheiden afval. 
 
Vraag 5 t/m 11. Stellingen 
 
Alle respondenten 

 Helemaal 
oneens 

oneens neutraal eens Helemaal 
eens 

Zo laag mogelijke ASH; ook als dat ten koste 
gaat van service 

16% 44% 21% 14% 5% 

Alles doen om restafval te verminderen 
omdat dat het duurste is 

7% 14% 25% 40% 14% 

Service op peil houden, ook al stijgen de 
kosten 

2% 12% 24% 49% 13% 

Ieder huishouden moet hetzelfde betalen 14% 39% 18% 21% 8% 

Minder restafval betekent minder betalen 7% 14% 19% 43% 17% 

Grote huishoudens meer laten betalen 7% 22% 19% 38% 14% 

Eerlijk belangrijker dan zo min mogelijk 
kosten 

8% 21% 27% 36% 8% 

 
Hoogbouw 

 Helemaal 
oneens 

oneens neutraal eens Helemaal 
eens 

Zo laag mogelijke ASH; ook als dat ten koste 
gaat van service 

25% 29% 26% 9% 12% 

Alles doen om restafval te verminderen 
omdat dat het duurste is 

10% 4% 28% 45% 13% 

Service op peil houden, ook al stijgen de 
kosten 

3% 14% 32% 32% 19% 

Ieder huishouden moet hetzelfde betalen 29% 29% 25% 13% 4% 

Minder restafval betekent minder betalen 6% 7% 20% 41% 26% 

Grote huishoudens meer laten betalen 6% 10% 24% 32% 28% 

Eerlijk belangrijker dan zo min mogelijk 
kosten 

13% 13% 24% 34% 16% 

 
 
 
 



Conclusie: 

• Relatief uitgesproken meningen (helemaal oneens of helemaal eens) zijn geel gemaakt. 

• Ook hier weer het belang van service: slechts 19% vindt dat de ASH zo laag mogelijk moet; 
62% vindt dat de service hoe dan ook op peil moet blijven 

• Slechts 21% is tegenstander van maatregelen om restafval te verminderen vanwege het 
kosten aspect. 54% is er voorstander van; 25% staat er neutraal tegenover . 

• Ten aanzien van verdeling van de kosten: hier zijn de meningen verdeeld. De meerderheid 
van alle respondenten (53%) vindt het niet goed dat ieder huishouden hetzelfde betaalt; 18% 
staat daar neutraal tegenover. 60% van alle respondenten stemt in met het meer betalen als 
er meer restafval is; 21%  is daar op tegen. Voor specifiek de hoogbouw is dit resp. 67% en 
13%. Betalen op basis van grootte van het huishouden vindt 52% een goed idee; 29% is er op 
tegen. Ook hierin zijn hoogbouwbewoners meer uitgesproken met resp. 60% en 16%. 44% 
vindt eerlijke verdeling belangrijker dan de totale kosten; van de overige 56% is de helft het 
daar niet mee eens en de andere helft heeft er geen uitgesproken mening over. 

• Specifiek voor hoogbouw: vergelijkbare antwoorden, maar meer uitgesproken (dus vaker 
helemaal eens of oneens). Aan het kostenaspect wordt meer gewicht gegeven.  

 
Vraag 12. Open vraag: “Heeft u zelf nog ideeën of opmerkingen over het beperken van kosten 
en/of eerlijker verdelen van de kosten?” 
Deze vraag is door 438 respondenten beantwoord. Hieronder wederom de meest voorkomende 
opmerkingen. Ook hier zaten weer goed bruikbare ideeën tussen die we bewaren om in een later 
stadium uit te kunnen putten. 
 
Het vaakst wordt de optie genoemd om (extra) te laten betalen voor het afgeven van (veel) restafval. 
Daar staat een andere, minder grote groep tegenover die expliciet aangeeft dit niet te zien zitten, 
vooral vanwege de bijeffecten van vervuiling, en de extra administratie met bijbehorende kosten. 
 
Derde in aantal zijn de opmerkingen over meer en betere communicatie. Als mensen meer weten 
over afval en zich bewust zijn van wat afval kost, kan dit hun gedrag beïnvloeden en een wezenlijke 
bijdrage leveren aan het beperken van kosten. 
 
Dan volgen opmerkingen die betrekking hebben op de milieustraat. Met name het idee dat als je de 
milieustraat beter toegankelijk maakt, je kosten kunt besparen. 
 
Opmerkingen die we vervolgens veel tegenkomen betreffen zorgen om het dumpen van afval en de 
kosten die dat met zich meebrengt.  
 
Hetzelfde aantal opmerkingen als over het dumpen zijn gemaakt over het idee om heffing afhankelijk 
te maken van de grootte van het huishouden. Er is echter ook een aanzienlijk aantal dat zich expliciet 
tegenstander van dit idee verklaart.  
 
En uiteindelijk hebben veel opmerkingen betrekking op de bron: de stijging van de kosten voor afval 
heef alles te maken met de grote hoeveelheid verpakkingsmateriaal dat slecht te recyclen is.  
 
Andere opmerkingen die we vaak tegenkomen zijn: liever belonen dan beboeten; stimuleer het 
maken van compost; laat mensen hun afval wegbrengen naar centrale punten i.p.v. het aan huis op 
te halen. 
 
 
 
 



 
 
 
Vraag 13. Bijeffecten van maatregelen; welk standpunt past bij u? (maximaal twee antwoorden) 
 
% van de respondenten die het standpunt heeft aangevinkt: 
 

 Alle 
respondenten 

hoogbouw 

Beter niets veranderen: gevaar vervuiling buitenruimte 37% 22% 

Beter niets veranderen: gevaar vervuiling papier, GFT of PMD 34% 15% 

Maatregelen alleen doorvoeren bij voldoende toezicht op 
afvalscheiden en buitenruimte  

46% 55% 

Angst voor slecht gedrag anderen mag het nemen van maatregelen 
niet weerhouden 

31% 40% 

Afvaldumpen wordt niet erger door maatregelen 12% 21% 

Totaal 160 153 

  
Gekozen combinaties van keuzes: 
 

 Vervuiling 
buitenruimte 

Vervuiling 
afval 

Toezicht Slecht gedrag 
niet leidend 

Geen effect op  
dumpingen 

Vervuiling 
buitenruimte 6% 24% 4% 1% 1% 

Vervuiling afval  5% 4% 1% 1% 

Toezicht   18% 17% 2% 

Slecht gedrag 
niet leidend    7% 5% 

Geen effect op 
dumpingen     3% 

 
 
Conclusie: 

• Voldoende toezicht wordt door veel mensen belangrijk gevonden.  

• De angst voor negatieve bijeffecten van maatregelen – zowel de vervuiling van de 
buitenruimte als van het gescheiden afval - leeft bij een groot deel van de respondenten. 
35% van de respondenten is bang dat maatregelen leiden tot ongewenste bijeffecten, en 
geeft aan beter niets te veranderen. 26% ziet het risico, en vindt dat maatregelen gepaard 
moeten gaan met voldoende toezicht.  

• 26% van de respondenten vindt dat slecht gedrag van anderen niet mag leiden tot afzien van 
maatregelen.  

• Slechts 12% van de respondenten is van mening dat maatregelen geen invloed hebben op 
het aantal dumpingen. 

• Specifiek voor hoogbouw: opvallend dat respondenten minder angstig lijken voor bijeffecten, 
maar voldoende toezicht belangrijker vinden. 

 
Vraag 14. Open vraag: “Heeft u nog aanvullende opmerkingen over de bijeffecten van 
maatregelen?” 
Deze vraag is door 315 respondenten beantwoord. De meest gemaakte opmerkingen in volgorde van 
aantal keer:  
 
De meeste opmerkingen hebben betrekking op de milieustraat: dat het beperken van de 
mogelijkheden om afval te brengen automatisch tot dumpen en bijplaatsen van afval leidt. 



 
Tweede zijn de opmerkingen over de huidige situatie: mensen die zien dat er op veel plekken afval 
gedumpt wordt en zijn bang dat dit door het invoeren van maatregelen alleen maar meer zal 
worden. Ook het achterlaten van afval in andermans kliko wordt vaak genoemd: het komt nu al voor, 
en ook daarvan vreest men dat het kan gaan toenemen. 
 
Daarna volgen de opmerkingen over communicatie: er is veel te winnen als het voor iedereen 
helemaal duidelijk is wat de bedoeling is: waar en hoe je afval moet aanbieden. Dit in combinatie met 
bewustwording van de effecten van verkeerd aangeboden (of gedumpt) afval, inclusief de kosten die 
dat met zich meebrengt. 
 
Ook toezicht en handhaving worden vaak genoemd, en veel ideeën gedeeld over hoe dit zou kunnen 
worden vormgegeven.  
 
Veel mensen noemen belonen in plaats van bestraffen als mooie optie om de ongewenste 
bijeffecten tegen te gaan.  
 
Andere opmerkingen die ook vaak voorkomen zijn maatregelen aan de bron, het benadrukken van 
de gevaren van het laten betalen voor restafval, het nascheiden van afval en aparte luierinzameling. 
 
 
Vraag 15. Open vraag: “Heeft u nog tips, ideeën, opmerkingen die u aan ons wilt meegeven?” 
365 mensen hebben hier wat ingevuld. Twee onderwerpen werden vooral vaak genoemd: 
 
Opmerkingen over de milieustraat zijn het meest talrijk. De strekking is vooral dat men de nieuwe 
werkwijze als een beperking ziet om afval te scheiden en/of om zich van afval te kunnen ontdoen. 
Ook de openingstijden worden vaak genoemd, met name ruimere opening op de zaterdag. Veel 
mensen zien de noodzaak van maatregelen om oneigenlijk gebruik tegen te gaan, maar zouden liever 
zien dat dat met een pasje wordt geregeld.  
 
Een goede tweede zijn de opmerkingen over communicatie en bewustwording: er is nog teveel 
onduidelijk over welk afval waar bij hoort en wat de mogelijkheden zijn. Ook informatie over wat er 
met het afval gebeurt, en wat het nut en de noodzaak is van afval scheiden. Uit de opmerkingen 
blijkt ook dat er nog veel misverstanden heersen. 
 
Afgezien van de bovenste twee onderwerpen, komen de volgende ook nog vaak terug: 
De noodzaak om het probleem aan de bron aan te pakken: de verantwoordelijkheid ligt voor afval 
niet (alleen) bij de burger/consument; het wordt veroorzaakt door de producent. 
Nacheiden wordt ook weer door een aantal mensen genoemd: veel mensen zijn er van overtuigd dat 
je beter in de fabriek het PMD uit het restafval kunt halen. Een zelfde aantal opmerkingen 
benadrukken de onwenselijkheid van het betalen voor restafval.  
Daarnaast zijn er opmerkingen over het probleem van zwerfafval in de gemeente, de noodzaak voor 
handhaving en het idee van belonen. 
 
 


