
Verslag Digitale Afvalbijeenkomst 6 en 7 april 2021 
 
Aanleiding en opzet 
In juni dit jaar neemt gemeenteraad een besluit over eventuele toekomstige maatregelen. De twee 
vraagstukken die dan op tafel liggen zijn: 

(1) Hoe kunnen we de hoeveelheid restafval verminderen? Onze ambitie is 100 
kg/inwoner/jaar; in 2020 was dit 146 kg. 

(2) Hoe kunnen we de kosten beheersbaar houden? De kosten zijn de laatste jaren sterk 
gestegen. Wat kunnen we er aan doen, en is de verdeling wel eerlijk? 

 
Maatregelen op het gebied van afval zijn pas effectief als er voldoende draagvlak voor is. Daarom is 
het belangrijk om bij het afwegen van maatregelen niet alleen de technische aspecten mee te 
nemen, maar ook de mening van inwoners te peilen. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken is 
daarvoor een digitale enquête gehouden.  
De enquête is door 1.370 inwoners ingevuld. Respondenten konden aangeven of zij interesse hadden 
om deel te nemen aan een bijeenkomst om dieper in te gaan op de vraagstukken. Hier hebben 284 
mensen gereageerd. Aangezien er maximaal 60 mensen konden deelnemen, is er geloot waarbij 
zoveel mogelijk getracht is om verschillende soorten huishoudens (hoogbouw/laagbouw; grootte van 
het huishouden) en verschillende standpunten (milieu, kosten of service als belangrijkste aspect) 
vertegenwoordigd te hebben. 
 
De bijeenkomsten die gehouden zijn op dinsdag 6 en woensdag 7 april waren bedoeld om een 
verdiepingsslag te maken door de uitkomsten van de enquête met elkaar te bespreken en nader te 
duiden.   
De bijeenkomst bestond uit twee delen: voor de pauze was het hoofdonderwerp “Minder restafval”; 
na de pauze “Kosten en bijeffecten”. Er werd gestart met een korte presentatie van de uitkomsten 
van de enquête. Daarna werd in kleine groepjes uiteen gegaan om aan de hand van een aantal 
vragen verder te praten. Ieder groepje had een gespreksleider (raads- of commissielid) en een 
ambtelijke ondersteuner die aantekeningen maakte en eventueel extra informatie kon geven. Na 25 
minuten werden de uitkomsten uit de kleine groepjes plenair gedeeld met de andere deelnemers. 
Inhoudelijke vragen konden in de chat gezet worden, en worden in dit verslag beantwoord. 
 
De avond werd voorgezeten door wethouder Hans Waaldijk. Hij lichtte aan het begin de aanleiding 
en het doel van de bijeenkomst toe en zorgde ook voor een korte samenvatting na afloop van iedere 
gespreksronde. Aan het einde van de avond gaf hij aan hoe het vervolg van het proces er uit ziet. 
 
Voor het programma, de uitkomsten van de enquête en de vragen, en de toelichting van wethouder 
Waaldijk wordt verwezen naar bijgevoegde PowerPoint. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Uitkomst van het gesprek in de deelgroepjes 
 
Het uitgebreide verslag is te vinden in de bijlage. Hieruit blijkt de mooie opbrengst aan waardevolle 
opmerkingen, tips en ideeën die de twee bijeenkomsten hebben opgeleverd. De belangrijkste 
conclusies die wij hieruit hebben gedestilleerd nemen wij mee bij de uitwerking van het 
raadsvoorstel waar in juni een besluit over wordt genomen. Dit zijn de volgende: 
 

• Veel mensen staan kritisch tegenover het idee om meer te betalen als je meer restafval hebt, 
en minder als je minder hebt. Zeker als dit op basis van gewicht gaat, vreest men dat dit leidt 
tot veel administratieve rompslomp waardoor het in zijn totaal veel duurder wordt. Ook 



verwachten mensen ontwijkgedrag met afvaldumping en vervuild papier, PMD en GFT tot 
gevolg. 

• Tegelijkertijd vindt men het ook logisch dat de vervuiler betaalt. 

• Veel mensen vinden dat het beter is om goed gedrag te belonen, dan om te beboeten. 
Collectief belonen (al dan niet in de vorm van geld) wordt gezien als interessante en 
positieve optie.  

• (Positieve) communicatie en bewustwording worden door veel mensen genoemd als sleutel 
tot minder restafval – en dus ook lagere kosten. De grote hoeveelheid creatieve tips en 
ideeën zijn een waardevolle inspiratiebron waar we uit kunnen putten. 

• Het betalen op basis van de grootte van het huishouden wordt niet gezien als eerlijke manier 
van kostenverdeling. 

• Gemak, goede voorzieningen en een schone buitenruimte worden heel belangrijk gevonden. 

• De noodzaak van maatregelen aan de bron (d.w.z. de productie en de consumptie die tot al 
dit afval leiden) wordt door veel mensen onderschreven. De invloed van de gemeente hierop 
is helaas beperkt.  

• De deelnemers aan de gesprekken waren zeer betrokken en gemotiveerd. Dit zal bij een 
groot deel van onze inwoners minder het geval zijn. Hier moeten wij in de communicatie en 
bij de keuze van maatregelen, rekening mee houden.  

 
En alle opmerkingen over de milieustraat? 
De milieustraat en de veranderingen die sinds januari zijn doorgevoerd, zijn op beide avonden 
uitgebreid ter sprake gekomen. Veel deelnemers gaven aan dat zij de nieuwe werkwijze - waarbij je 
voor een bezoek digitaal een afspraak moet maken - als een drempel ervaren waardoor het scheiden 
van afval ontmoedigd wordt.  
De nieuwe werkwijze op de milieustraat wordt rondom de zomer geëvalueerd. Alle opmerkingen 
over de milieustraat die gemaakt zijn, nemen we mee bij deze evaluatie. In juni staat bovendien een 
enquête gepland om de ervaring van inwoners met de nieuwe werkwijze op te halen. Na de zomer 
(naar verwachting in september) neemt het college een besluit over hoe er in de toekomst gewerkt 
gaat worden. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Vragen die nog beantwoord moesten worden:  
 
Waarom niet nascheiden? 
In onze gemeente doen we aan bronscheiden, dat wil zeggen dat we van inwoners vragen om hun 
afval gescheiden aan te leveren. Er zijn ook gemeenten die nascheiden. Dat betekent dat restafval en 
PMD (verpakkingen van plastic, metaal en drinkpakken) in dezelfde bak gaan, en in de fabriek van 
elkaar gescheiden worden. Papier, GFT, glas, textiel, enz… moet nog wel apart ingeleverd worden.  
Regelmatig verschijnen berichten in het nieuws over de vele voordelen van nascheiden – dat dat 
betere scheidingsresultaten oplevert, meer milieuwinst en goedkoper zou zijn. Deze voordelen 
gelden voor bepaalde gevallen. In grote steden, bijvoorbeeld, waar mensen nauwelijks ruimte 
hebben om afval te scheiden, zijn de scheidingsresultaten erg laag. Op dat moment is het zeker 
interessant om het PMD na te scheiden. Via nascheiding kan gemiddeld 11 kg per inwoner per jaar 
teruggewonnen worden. In onze gemeente halen we meer dan 30 kg per inwoner op. Ook is de 
kwaliteit beter omdat het minder geplet en versmeerd raakt met ander afval, en het is goedkoper. 
De vuistregel is dan ook: bronscheiden waar het kan, nascheiden waar het moet. 
 
Uitkomsten van de benchmark 2019: 
De benchmark is een vergelijking tussen vergelijkbare gemeenten op het gebied van afval in het jaar 
2019. Het rapport geeft een overzicht van de hoeveelheid afval die wij als gemeente hebben, hoe 



goed wij scheiden, wat de kosten zijn en hoe wij het doen in vergelijking met andere gemeenten. Dit 
document is te vinden op https://www.heuvelrug.nl/minder-restafval. Hier is meer achtergrond 
informatie te vinden, onder andere over diftar in Nederland.  
 
Hoe werkt het systeem om te registreren hoeveel afval je produceert en wat je dan moet betalen? 
Hier worden verschillende systemen voor gebruikt. De meest simpele, die ook voor onze gemeente 
het meest voor de hand zou liggen, is dat geregistreerd wordt hoe vaak de kliko voor restafval 
geleegd wordt. Dat gebeurt nu ook al: alle kliko’s voor restafval zijn gechipt en de chip wordt bij het 
legen, uitgelezen. In de hoogbouw werkt dat op veel locaties met het pasje dat gebruikt wordt om de 
verzamelcontainer te openen. Ook dat wordt geregistreerd. Na afloop van een bepaalde periode 
(meestal is dat een jaar), worden de ledigingen (of stortingen in de hoogbouw)  afgerekend. Hoeveel 
een lediging of storting kost, wordt doorgaans door de raad bepaald en kan enorm enorm variëren. 
Uiteraard wordt rekening gehouden met de grootte van de kliko of de inworpopening van de 
verzamelcontainer. 
__________________________________________________________________________________ 
 
Opmerking die na de bijeenkomsten zijn binnengekomen 
 
We hebben na afloop nog veel reacties van u gekregen. Dank daarvoor! 
We nemen ze mee bij de analyse en verwerking van de open vragen van de enquête.  

https://www.heuvelrug.nl/minder-restafval


Bijlage 
 
Verslag van het gesprek in de deelgroepjes  
 

1. Minder restafval 
Uitkomsten enquête: zie PowerPoint sheet 5 – 7.  
 
Vraag 1: Wat valt u op aan de uitkomsten van deze enquête? 

• Fijn dat mensen milieu zo belangrijk vinden; en dat men wel wat geld over heeft voor beter 
(milieu en service). 

• Herkenbaar; logisch dat mensen service en gemak belangrijk vinden. Gemak leidt uiteindelijk 
ook tot betere scheiding.  

• Herkenbaar: ik betaal ook graag wat meer als ik er betere service voor krijg. 

• Enquête is niet echt representatief: alleen geïnteresseerden en betrokkenen reageren. 
Voorzichtig met conclusies trekken! 

• Opvallend lage respons van inwoners uit de hoogbouw. Hoogbouwbewoners hoeven geen 
afval te scheiden, dus zijn mogelijk minder of niet geïnteresseerd. 

• Bovenstaande geldt niet voor iedereen! Hoogbouwbewoners willen best afval scheiden, 
maar hebben de mogelijkheden niet. 

• Gemiste kans dat open vragen van de enquête (nog) niet geanalyseerd zijn voor deze 
bijeenkomst. 

• We hebben het erg veel over afval scheiden als oplossing, maar je moet veel eerder kijken 
naar de bron: de productie en de consumptie die tot afval leiden. 

 
Vraag 2: Wat verstaat u onder “afval scheiden gemakkelijker maken”; wat kan beter? 

• De milieustraat is veel genoemd: 
- 4 keer per half jaar is te weinig 
- Afspraak maken werkt drempelverhogend waardoor mensen eerder geneigd zijn kleine 
hoeveelheden bij het restafval te doen 
- Afspraak alleen voor de drukke dagen (vrijdag, zaterdag) zou wel begrijpelijk zijn 
- Het is gewoon prettig als je naar de milieustraat kunt wanneer het jou uitkomt. Niet het afval 
ophopen. Fijn als je meteen kunt opruimen. 
- Openstelling moet verruimd, bv op zaterdagmiddag of een avond. Maandagmiddag ev. sluiten. 
- Suggestie: bezoekers direct toelaten voor alle containers waarvan de verwerking niets of weinig 
kost (bv. kringloopcontainer, oud ijzer, elektrische apparaten, …) 
- De nadruk lijkt nu meer te liggen bij het systeem (functioneren van de slagboom) dan bij het feitelijk 
helpen op de milieustraat 
-“Als ik betaal, wil ik er ook wat voor terug”. Belangrijk dat je je afval altijd kwijt kunt.  
- Is de kringloopwinkel te combineren met de afvalstations? Hierdoor brengen mensen ook eerder 
nog bruikbare spullen weg in plaats van deze soms ergens achter te laten in de natuur, langs de weg 
of in de tuin of bij het afval. 
- Milieustraat is voor ouderen uit Maarn ver weg.  
- Accepteer kleine hoeveelheden bouw en sloopafval bij de milieustraat (evt. tegen betaling). 

• Wat betreft GFT (de groene bak) zijn verschillende dingen genoemd: 
- Stopzetten herfstinzameling GFT helpt niet aan beter afval scheiden 
- Stopzetten herfstinzameling en zomerinzameling is goede keuze, er is voldoende alternatief. 
-  In de zomermaanden de GFT-bak vaker ophalen. In de winter minder. En kleinere restafvalbakken. 

• Capaciteit van de PMD bak is krap; bij een volle bak gooi je het dan maar bij het restafval. 

• Wat het moeilijk maakt is m.n. het verschil tussen restafval en PMD dat onduidelijk is: er zijn 
teveel uitzonderingen. En het verschil tussen PMD en andere kunststoffen (niet 
verpakkingen). 



• Twijfel of je je afval wel in de goede bak stopt  

• Stickers op de PMD kliko vernieuwen! 

• Geef mensen allemaal 1 kleine restafvalkliko + de ophaalfrequentie naar beneden. 

• Informeer nieuwe bewoners hoe het hier is geregeld. Dit verschilt nogal per gemeente. 

• Betere voorlichting en communicatie: hier zijn veel tips benoemd. Voor de overzichtelijkheid 
zijn deze geclusterd (zie verderop) 

• Als het betaalbaar is, is het ook gemakkelijker. 

• Vaste inzamelfrequenties aanhouden: voor mensen die de app niet gebruiken is het 
verwarrend 

• Alle inspanning wordt nu bij eindgebruiker gelegd met alle risico’s van dien (zoals niet goed 
gescheiden afval); behoefte om fundamenteel na te denken over wie wat zou moeten doen. 
Bv. de verantwoordelijkheid van de industrie. De gemeente moet zich hard maken naar de 
verpakkingsindustrie en vragen om het probleem op te lossen. 

• Afspraken met bedrijven/winkels/markten in UH maken om verpakkingen te minimaliseren. 

• De rol van de landelijke overheid werd meermaals genoemd om druk te zetten op de 
producenten geen niet recyclebaar materiaal te gebruiken. 

• In vergelijking met andere gemeenten (m.n. grote steden), is het in UH heel makkelijk om 
goed je afval te scheiden, zeker in de laagbouw 

• Waarom het afval niet scheiden in de fabriek na inzameling? Dit is makkelijker en inwoners 
zien ook steeds het nieuws dat alles op de grote hoop komt. (Zie het antwoord op deze en 
andere vragen die gesteld zijn). 
 

Vraag 3: Wat is de manier om het nut van afval scheiden voor kosten en milieu voor iedereen 
duidelijk(er) te krijgen? 

• Graag meer informatie over de benchmark en het streven naar het gewenste kilogetal. 

• Het is belangrijk aan te geven wat bedoeld wordt met ‘eerlijke kostenverdeling voor afval’. 
Ook in de rapportage. 

• Kan de gemeente duidelijkheid geven waarom de kosten voor afvalverwerking zo hoog zijn 
en hoger worden? En hierbij ook duidelijk maken dat de verwerking ook duurzaam gebeurt 
en bijvoorbeeld niet in het buitenland verdwijnt en alsnog op een verkeerde plek in de 
natuur terecht komt. Mensen zijn veelal wel bereid meer te betalen als zij er zeker van zijn 
dat dit ook goed terecht komt. Genoemd is hierbij de voorbeelden van afvalverwerking in 
Afrika en Turkije. 

• Vertel het verhaal van wat er gebeurt met afval na inzameling. Ook hoe het toezicht er op is. 
Er zijn veel berichten dat het helemaal mis gaat. 

• Communiceer helder over de zin van het scheiden van afval, en hoe het in zijn werk gaat. 

• De positieve voorbeelden voor het voetlicht brengen, bv. de afval-loze huishoudens. 

• Info op de aanslag van de afvalstoffenheffing: waarvoor en hoeveel je betaalt; kosten per 
individu,… 

• Laat weten wat het de gemeente kost als afval verkeerd gescheiden wordt. 

• Communiceer in de lokale krant en met linkjes op de website. 

• Strenger en vaker controleren in gebieden waar het echt nodig is, zoals bij hoogbouw, waar 
veel afval naast de containers wordt geplaatst. Deel vaker boetes uit.  

 
Vraag 4: Hoe kunnen we inwoners meekrijgen om minder restafval aan te bieden? 

• Afval scheiden belonen door bijv. geld terug geven als we collectief minder restafval hebben. 

• Kijk ook naar goede ideeën bij andere gemeenten. 

• Laat weten wat er met ons afval gebeurt, omdat steeds in het nieuws komt dat het toch 
uiteindelijk als restafval wordt verbrand. 

• Laat je niet al te veel afleiden door mensen die niet mee willen gaan 



• Leg de focus niet teveel op minder restafval: dat kan schadelijke effecten hebben 
(ontwijking). Het is beter het gescheiden afval te promoten (m.n. PMD) 

• Doel met ook zijn: minder afval. 

• Laat zien wat de gemeente zelf doet om afval te scheiden/te minimaliseren. 

• Werk met incentives voor als je het goed doet, bv. als je hele schone PMD, papier of GFT 
hebt.  

• Beloon goed gedrag en ontmoedig het niet scheiden van afval. 

• Containers puilen vaak uit. Dat is niet bevorderlijk voor het meekrijgen van mensen. 

• Duidelijkheid over wat waar in moet. 

• Heldere linkjes in de afval app. 

• Het gebruik van de milieustraat meer stimuleren. Ook voor kleine hoeveelheden materiaal 
welke nu heel duur bij Van Brenen moeten worden gebracht. 

• Idee: kleinere afvalstations (milieustraten) in ieder geval in elk dorp een. Dit verleidt 
inwoners ook tot beter scheiden en wegbrengen. Eventueel te combineren met plekken waar 
nu ook al afvalcentra zijn, zoals de glasbak, papierbak, bij de supermarkten. 

• Informatie over afval scheiden moet makkelijk vindbaar zijn. Als mensen weten wat restafval 
is en wat niet, dan komt het vast wel goed. 

• Zorg voor uniformiteit in de hele gemeente qua kleuren bakken, afspraken rond 
pasjes/hoogbouw, ophaalschema, afstand tot afvalstations etc. 

• Sport van maken, bv. een app ontwikkelen waarop te zien is hoe goed Driebergen presteert 
t.o.v. Doorn. 

• Wellicht is het ook een idee om het MKB goed aan te haken; dit kan zowel helpen bij de 

communicatie, als voorbeeldfunctie, of voor initiatieven om het restafval bij de voordeur te 

beperken. 

 
Vraag 5: Hoe kunnen we inwoners bereiken die normaal niet bereikt worden? 

• Maak gebruik van je ambassadeurs (degenen die nu meedoen). 

• Benader anderstaligen bijv. via de Imam. 

• Geef in de communicatie net zulke duidelijke aanwijzingen als de medewerkers milieustraat 
doen. 

• Maak meer gebruik van de afval app voor tips. 

• Aandacht voor positieve verhalen over wat er gebeurt met afval. 

• Dit zijn ongeïnteresseerden, maak het duur voor niet scheiders. 

• Educatieprogramma’s op scholen om inwoners via hun kinderen te bereiken. 

• Bij hoogbouw zal dat lastig blijven. Je moet er echt je best voor doen om afval te scheiden 
omdat je weinig ruimte hebt.  

• Zet bij hoogbouw ook papiercontainers en gft bakken.  
 
 
 
 

2. Kosten en bijeffecten van maatregelen 
Uitkomsten enquête: zie Powerpoint sheet 12 – 14. 
 
Vraag 1: Wat zijn de voor- en nadelen van: (a) Meer betalen voor meer restafval en (b) Meer betalen 
voor een groter huishouden? 

• Er zitten teveel haken en ogen aan diftar (d.w.z. een systeem waarbij je meer betaalt als je 
meer restafval of een groot huishouden hebt)  



• Het is niet gezegd dat een groter huishouden meer produceert dan een klein huishouden. 
Iemand met 1 baby kan wel veel luiers weggooien en een groter gezin beter scheiden. Kijk 
naar aantal kilo gemiddeld per persoon of kilo’s per kliko als je diftar wilt invoeren. 

• De huidige kosten komen neer op zo’n € 27/maand. De impact van een financiële prikkel 
voor de hoeveelheid restafval kan alleen maar heel klein zijn en weinig effect sorteren. Ook 
omdat je er niet constant mee geconfronteerd wordt. 

• Je kunt beter goed gedrag belonen dan slecht gedrag beboeten. 

• Nadeel is dat het ingewikkeld wordt, wat weer hoge kosten met zich mee brengt en/of de 
gemeente niet aan kan. Je kunt beter collectief belonen. 

• Betalen voor restafval leidt tot afvaldumpingen. Zeker gezien de ligging van de gemeente (in 
Nationaal Park UH) hebben we extra verantwoordelijkheid. 

• Het gescheiden afval zal vervuild raken. Wat zijn de ervaringen van elders?  

• Het goede voorbeeld moet de standaard zijn 

• Hou het simpel! 

• Nadeel: risico van afvaltoerisme, bijplaatsingen en vervuiling openbare ruimte.  

• Je hebt een ijksysteem nodig om je kliko te wegen.  

• Het kan goedkoper als je minder legingen hebt.  

• Je kliko gaat stinken als je te lang wacht met aanbieden. 

• Beprijzing naar hoeveelheid is een goed idee, maar zorg ervoor dat het bedrag niet te groot 
wordt. 

• Het is beter met z’n allen de kosten delen 

• Hoe ga je de hoeveelheden meten, en tegen welke kosten? 

• Meer belasten van grotere huishoudens is niet fair, je moet berekenen op hoeveelheid afval 

• In ieder geval niet afrekenen op gewicht, dan liever op aantal aanbiedingen. 

• Ook rekening houden met de financiële draagkracht van inwoners. 

• Als er gekozen wordt voor diftar of wegen van de bakken, hoe voorkom je dan dat de buren 
of toeristen iets in jouw bak doen?  
 

 
Vraag 2: Zijn er andere manieren om de kosten eerlijker te verdelen? 

• Stimuleer mensen om afval naar de milieustraat te brengen: de kosten daarvan zijn relatief 
laag. 

• Het Apeldoornse systeem. 

• Geef bonus/korting bij goed gedrag en doe dit collectief. Dus als de gemeente minder per 
inwoner aan restafval produceert, beloon inwoners. 

• In dit kader kun je ook rode of oranje kaarten aan de afvalbakken hangen als deze te zwaar 
zijn, te vol of als er verkeerd afval in zit. Bij 3x bijv. extra betalen of de bak wordt niet geleegd 
(waar gaan ze dan legen is wel de vraag). 

• Sterke schouders de zwaarste lasten, bv. door tarief afhankelijk te maken van de WOZ. 

• Werken met dure zakken voor restafval. 

• Je moet de kosten leggen waar ze gemaakt worden. 

• Kliko voor restafval verder verkleinen, met uitweg naar een verzamelcontainer in de buurt. 

• Een extra GFT kliko betaal je voor – en dat is terecht. 

• Betalen op gewicht wordt niet gesteund. Betalen op aanbod wel maar de angst is er dat de 
organisatorische en administratieve kosten de pan uit zullen rijzen 

• Restafval per keer i.p.v. per gewicht afrekenen. 

• Geef mensen die het willen een compostbak voor eigen tuin, met voorlichting erbij. 

• Onderzoek of de gemeente geld kan terugkrijgen van de inzamelaar. Het is immers business 
maar het is wel ons afval en wij moeten er ook nog een keer voor betalen.   



• Zoek uit (opdracht voor een student?) hoe het anders zou kunnen met ‘papieren’ 
luierinzameling, eventueel samen met  andere gemeenten. 

• Campagne over positief belonen voor de hele gemeente bij goed gedrag. 

• Leg niet de nadruk op kostenverdeling, maar op het totaal. Dit wordt niet door iedereen 
onderschreven: “zo kun je nooit de kosten omlaag krijgen”. 

• Waarom wordt het stuk GFT niet extra bekeken, er zijn veel mensen met een eigen tuin. Op 

eigen erf composteren is dan ook een optie. Hier kan ook een kostenbesparing plaatsvinden. 

 
Vraag 3: Verreweg de meeste inwoners gaan netjes om met afval. Wat maakt dat iemand afval in de 
natuur dumpt of op straat achterlaat? En hoe kan dit worden voorkomen? 

• Hoe wordt opgetreden tegen het dumpen van tuinafval (bv. takken en maaisel) in de natuur? 

• Zorg voor schone aanbiedplaatsen en geen overstromende containers. 

• Meer en grotere afvalbakken in de gemeente die ook tijdig worden geleegd. Zijn nu vaak vol 
vlakbij natuurgebied. Hierbij mogelijk vrijwilligers inzetten die namens de buurt daar iets 
voor willen doen. 

• Zwerfafval prikacties houden per buurt. Hiervoor de buurtapp bijv. inzetten om actie aan te 
kondigen.  

• Werk met (afval)buurtcoaches en (afval)ambassadeurs. 

• In de natuur wordt door “criminelen” gedumpt. Dat voorkom je niet. 

• Confronteer middelbare scholen met het afvalspoor van en naar de supermarkt. 

• Geef meer aandacht aan afvalbakken bij de picknick bankjes. 

• Corona: meer toeristen, meer zwerfafval. 

• De meningen lopen uiteen over juist wel of juist geen afvalbakken in/nabij natuurgebieden 
en recreatiegebieden.  

• Hoge boetes opleggen helpt. 

• Uiteindelijk is het vooral een kwestie van opvoeding thuis. 

• Het is het gevolg van ongeïnteresseerd gedrag. Handhaaf erop en laat taakstraf doen 
(opruimen zwerfvuil). 

• Promoot de milieustraat; maak het wegbrengen naar de milieustraat aantrekkelijker en 
laagdrempeliger. 

• Vaste ophaaldagen grofvuil bij hoogbouw. 

• Betrek regelmatig jongeren en kinderen bij wat afval is en wat er mee gebeurt. 
 
Vraag 4: Stel dat de raad besluit om betalen voor restafval in te voeren, aan welke voorwaarde moet 
worden voldaan om het succesvol te maken? 

• Diftar klinkt mooi, maar de kosten voor handhaven, berekenen etc. liggen veel te hoog voor 
onze arme gemeente. Elders is het ook al een fiasco geworden. 

• Bezint eer ge begint. Hou rekening met veel weerstand en ontwijkgedrag. 

• Je moet het überhaupt niet willen vanwege toename dumpingen. 

• Plan een lange periode in voorafgaand aan invoering waarin je mensen informeert over hoe 
ze zelf invloed hebben op hun afval. 

• Leer van andere gemeenten. 

• Opbrengst moet een stuk hoger zijn dan de kosten (voor de gemeente). 

• Deel de opbrengst met de inwoners. 

• Voorkom administratieve molochs. 

• Deel de best practices. 

• Restafval niet op gewicht betalen. 

• Diftar is in andere gemeenten al gestrand of mislukt. Maak helder als ervoor wordt gekozen 
waarom het in de UH wel goed zou gaan en zorg voor goede organisatie. En die goede 
organisatie moet het niet duurder maken dan dat het al is. 



• Tip: werk met afvalbuurtcoaches met name bij de hoogbouw (zoals Veenendaal bij aanvang 
diftar). 

 
Vraag 5: Wat wilt u ons nog meegeven over het belang van gemak/service en milieu aan de ene kant, 
en het beperken van de kostenstijging aan de andere? 

• T.a.v. zwerfafval: denk ook eens aan wat je zelf nog kan doen. 

• Meer aandacht voor maatregelen aan de bron. We snappen dat gemeente hier beperkt is. 
Voorbeeld van acties van Goed Volk. 

• Zorg voor afvalbakken buiten waarin het afval ook kan worden gescheiden; bijv. bij het 
Bosbad, zwembad etc. 

• Wat je betaalt en wat je er voor terugkrijgt aan service in UH is gewoon goed. Ook op de 
milieustraat. 

• Zet in op bewustwording: het is niet bekend dat de afvalstoffenheffing alleen voor afval 
gebruikt wordt, en wat veel/weinig kost. Boodschap moet zijn: we betalen met z’n allen om 
op een nette manier van ons afval af te komen. 

• Sluit aan bij de jaarlijkse aanslag afvalstoffenheffing om mensen bewust te maken. Bv: “van 
dit bedrag gaat € … naar restafval, € … naar …enz”. En: “als de 60% die nu nog in het restafval 
zit netjes gescheiden was geweest, was dit bedrag € … geweest”.  

• Haak aan bij ontwikkelingen m.b.t. luierrecycling. 

• Maak de vraagstelling helder en verdiep in de vraagstelling waarom het aanbod nu niet meer 
afneemt. Richt je op de antwoorden op die vragen. 

• De informatie dat de inzameling van PMD voor de gemeente bijna geen kosten heeft en evt. 

zelfs tot een vergoeding leidt is heel interessante informatie voor de inwoners. Kan me 

voorstellen dat dit ook motiverend is om te scheiden. 

 
Communicatie tips 

• Maak gebruik van de afval app om mensen te informeren: iedere week een tip over 
afvalscheiden onder Nieuws. 

• Maak gebruik van de jaarlijkse aanslag om mensen bewust te maken van de 
kosten(verdeling). 

• Zorg ervoor dat op het moment dat het er op aan komt, mensen de info krijgen. Bv. een 
sticker voor op de kliko met wat er in moet. 

• Stickers voor in de deksel van je afvalbakken. 

• Een afvalkaart in het keukenkastje. 

• Uitleggen en uitbeelden wat er met ons afval gebeurt en waarom het zo belangrijk is om hier 
bewust mee om te gaan. Bijv. filmpjes over afvalverwerking delen. 

• Laat zien van er van het afval gemaakt wordt als het gerecycled wordt.  

• Hoe kun je zelf composteren en een grashoop maken in plaats van het tuinafval in de gft-bak 
te doen? Met communicatie kun je mensen hierbij helpen. 

• Ontwikkel een spel voor de basisschool met vragen over waar welk afval in moet. Laat dit 
bekostigen door de afvalverwerking en werk dit samen uit met gemeenten en 
onderwijsbeleid. 

• Houd competitie tussen de dorpen welk dorp het beste kan afval scheiden en het laagste 
aantal kilo restafval levert. 

• Goed motiveren wat er nodig is voor het milieu en waarom. 

• De afval-info-tent…als corona voorbij is. 

• Voorlichting over de aanschaf en het gebruik van bakken in je keuken of berging. 

• Geef in de krant en misschien met borden bij de bakken op de milieustraat aan of waar het 
kan informatie over wat er met het afval gebeurt, dan weet je waar je het voor doet. 

 


