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Van Afval naar Grondstof
Op weg naar duurzaam afvalbeheer

Grondstoffenplan Gemeente De Wolden 2020 – 2025

“Een economie zonder afval en dus 
slim omgaan met grondstoffen is
de ontbrekende schakel van het 
klimaatakkoord van Parijs, aldus 

staatssecretaris Stientje van Veldhoven.
 “Zonder die schakel halen we de in

 2015 afgesproken doelstellingen niet.”
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Samenvatting

De landelijke overheid heeft gemeenten opdracht gegeven om in 2020 nog maar 100 
restafval per inwoner per jaar over te houden en in 2025 nog maar 30 kilogram. Deze 30 
kilogram bestaat uit materiaal in het huishoudelijk restafval wat niet meer kan worden 
gescheiden en gerecycled. Het aandeel grof restafval moet in 2025 naar 5 kilogram. 

Momenteel heeft een gemiddelde inwoner in De Wolden nog 142 kilogram fijn en 27 
kilogram grof restafval (peiljaar 2018). Het restafval in De Wolden bestaat nog voor de 
helft uit grondstoffen. Als we deze grondstoffen gaan scheiden, besparen we veel nieuwe 
grondstoffen en CO2 om deze nieuwe grondstoffen te maken. Hergebruik kost namelijk 
velen malen minder energie. Daarnaast raken veel grondstoffen, waar onze economie 
afhankelijk van is, de komende decennia op1.

In vergelijking met andere Nederlandse gemeenten presteert De Wolden op het gebied 
van afvalscheiding gemiddeld. Dat komt omdat veel gemeenten zijn overgestapt op een 
ander inzamelsysteem. Zo hebben bijna 50% van de gemeenten een variabele 
afvalstoffenheffing ingevoerd. De verwachting is dat de landelijke overheid het 
verbranden van restafval steeds meer zal ontmoedigen2. Het uitstellen van 
grondstoffenbeleid zal de gemeente en de inwoners daardoor steeds meer gaan kosten.

Dit Grondstoffenplan is tot stand gekomen via de “3Dewolden-methodiek. De 
dialoogbijeenkomst heeft plaatsgevonden op 14 februari 2019 in het gebouw bij de 
Milieustraat. Tijdens de bijeenkomst is met de inwoners gediscussieerd over het 
inzamelsysteem voor de komende jaren. Op 16 mei 2019 heeft uw raad over het plan 
gedebatteerd en daarvoor de kaders gegeven. Het Grondstoffenplan is opgesteld op basis 
van de hiermee verkregen informatie en gestelde kaders.

Gemeente De Wolden stelt zich tot doel om in 2021 maximaal 100 kilogram restafval 
over te houden voor verbranding. In 2022 wordt de inzameling geëvalueerd en wordt 
besloten over het eventueel aanscherpen van de doelstelling. 

Om tot dit doel te komen moet er op een andere manier worden ingezameld. Er is een 
trendbreuk nodig met de wijze waarop afval nu wordt ingezameld aangezien optimalisatie 
van het huidige inzamelsysteem daarvoor niet voldoende is. In dit Grondstoffenplan 
2020–2025 vindt u maatregelen om te komen tot de doelstelling. De maatregelen zijn 
onder andere gebaseerd op onderzoek naar succesvolle maatregelen bij andere 
gemeenten en een analyse van de afvalinzameling van De Wolden. Om afvalscheiding te 
bevorderen en de hoeveelheid restafval te minimaliseren wordt in dit plan de volgende 
maatregelen voorgesteld:
 De inwoners bij de gescheiden inzameling van grondstoffen nog beter te 

faciliteren;
 De afvalstoffenheffing voor een deel te relateren aan het aantal 

aanbiedingen van restafval;
 De inzamelfrequentie van GFT, PMD en restafval te wijzigen;

1 Bijvoorbeeld: https://duurzaammbo.nl/kennisbank/57-kennisbank/planet/4347-schaarsegrondstoffen-2
2 Zoals de verhoging van afvalbelasting in 2019: de belasting op het verbranden van een ton restafval is met 240% gestegen in 
2019 t.o.v. 2018

https://duurzaammbo.nl/kennisbank/57-kennisbank/planet/4347-schaarsegrondstoffen-2
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Financieel
De voorgestelde maatregelen (inclusief aanbestedingen) leveren per 2021 een 
structurele besparing op van jaarlijks € 212.000 (lasten en baten, inclusief BTW). 
Hiervoor zijn geen investeringen nodig. In 2020 veroorzaken de maatregelen een 
incidentele kostenpost van € 46.500. De kosten worden o.a. gemaakt voor communicatie 
over het nieuwe inzamelsysteem, extra bladkorven en dergelijke. Voorgesteld wordt om 
dit budget voor 2020 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen.
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Circulaire Economie

Een circulaire economie wil zeggen dat 
in het economisch systeem het behoud 
van natuurlijk kapitaal als uitgangspunt 
wordt genomen, waarbij zoveel mogelijk 

gebruik wordt gemaakt van 
hernieuwbare en algemeen beschikbare 

grondstoffen. Daartoe worden 
grondstoffen optimaal ingezet en

 (her-)gebruikt zonder risico’s voor 
gezondheid en milieu, en worden 

primaire grondstoffen, voor zover deze 
nog nodig zijn, op duurzame wijze 

gewonnen

1. Context en beleidskaders 

Dit grondstoffenplan is opgesteld tegen de achtergrond van programma’s en kaders die 
in Europees en landelijk verband zijn opgesteld. Hieronder volgen een aantal 
programma’s die van belang zijn voor dit grondstoffenplan. Daarnaast is in aanloop van 
dit plan een dialoogbijeenkomst met inwoners gehouden en een raadsdebat gevoerd. 

1.1 Nederland Circulair in 2050

Veel grondstoffen die we nu gebruiken raken deze 
eeuw op. Dat betekent dat iemand die in 2000 
geboren is tijdens zijn leven gaat meemaken dat 
allerlei grondstoffen niet meer uit de aarde te 
winnen zijn. We moeten dus anders gaan kijken 
naar de grondstoffen die we nu gebruiken. Hoe 
kunnen we de grondstoffen die overal opgeslagen 
zijn in producten, gebouwen en afval weer 
terugwinnen zodat we geen nieuwe grondstoffen 
hoeven te delven? De Rijksoverheid heeft als doel 
gesteld dat Nederland in 2050 een circulaire 
economie heeft ontwikkeld. De ambitie van het 
kabinet is om samen met maatschappelijke partners 
in 2030 een (tussen) doelstelling te realiseren van 
50% minder gebruik van primaire grondstoffen 
(mineraal, fossiel en metalen)3. 

1.2 Landelijk Afvalbeheerplan (LAP)3
 
Hoe we in Nederland met ons afval omgaan wordt 
vastgelegd in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP). LAP3 heeft een looptijd van 2017 tot 
en met 2029. Overheden zijn wettelijk verplicht om bij al hun besluiten die raken aan 
afvalbeheer rekening te houden met het LAP. LAP3 vervult een functie als instrument bij 
de transitie naar een circulaire economie. 

1.3 Van Afval naar Grondstof (VANG)

Om de doelen van het programma ‘Nederland Circulair in 2050’ te halen, moet het 
huishoudelijk afval beter worden gescheiden. In het uitvoeringsprogramma Van Afval 
Naar Grondstof (VANG) huishoudelijk afval is verder uitgewerkt hoe deze doelstelling 
wordt bereikt. Het uitvoeringsprogramma VANG richt zich op het stimuleren, motiveren 
en faciliteren van alle partijen in de keten van huishoudelijke afvalstoffen. Het verbeteren 
van de afvalscheiding en recycling, en het terugdringen van de hoeveelheid te 
verbranden afvalstoffen zijn enkele van de operationele doelen binnen het programma 
VANG4. Het Rijksbrede programma Circulaire Economie bouwt onder andere voort op het 
programma Van Afval Naar Grondstof (VANG), welke is gericht op het duurzamer 
omgaan met grondstoffen, dat in 2015 in werking trad. Binnen dit programma is de 
opdracht geformuleerd om in 2025 naar 30 kilogram restafval per inwoner per jaar te 
gaan.

3 Rapport  Nederland Circulair in 2050
4 Uitvoeringsprogramma VANG-HHA
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1.4 Producentenverantwoordelijkheid en verpakkingen

Niet alleen inwoners zijn verantwoordelijk voor het terugbrengen van het restafval. Ook 
producenten dragen die verantwoordelijkheid. Het principe van 
producentenverantwoordelijkheid is dat de producent (financieel) verantwoordelijk is 
voor het gescheiden inzamelen en her-verwerken van producten als ze in de afvalfase 
zijn beland. Er bestaat een producentenverantwoordelijkheid voor onder andere 
batterijen, elektrische apparaten, en verpakkingen, waaronder kunststof 
verpakkingsmateriaal. Het inzamelen van deze stromen is meestal gedelegeerd aan 
gemeenten, waarvoor gemeenten een vergoeding van het bedrijfsleven ontvangen.

De producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingsafval is uitgewerkt in de 
Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022. De overeenkomst bevat afspraken tussen 
het Rijk, het verpakkende bedrijfsleven en gemeenten (VNG) over de uitvoering van het 
Verpakkingenbesluit en het realiseren van 90% gescheiden inzameling en hergebruik van 
plastic afval in het bijzonder.

1.5 Circulaire economie en afval 

Een circulaire economie ontwikkelen is breder dan het thema afval. Het gaat over het 
verminderen van gebruik van producten, het veranderen van het gebruik van producten, 
het herontwerpen van producten zodat ze makkelijker te demonteren of repareren zijn 
en het veranderen van de productieketens. In de gemeente wordt momenteel invulling 
gegeven aan de circulaire economie met:
 het duurzaam energiebeleid;
 het beleid voor circulair inkopen (Maatschappelijk Verantwoord Inkopen). Hieronder 

valt een duurzame bedrijfsvoering;
 dit grondstoffenplan met beleidsmaatregelen en initiatieven om richting de 

doelstelling van 30 kilogram restafval in 2025 te komen.

Dit grondstoffenplan raakt aan het project MVI vooral daar waar diensten en goederen 
aangekocht worden, zoals het laten verwerken van afvalstromen en het legen en 
aankopen van minicontainers. Door minder afval te verbranden of grondstoffen beter te 
gebruiken, wordt CO2 bespaard. Een circulaire economie draagt bij aan de 
duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente De Wolden.

1.6 Raadsbreedprogramma De Wolden 2018 - 2022: “Samen 
Verantwoordelijk”

Uit het Raadsprogramma: “De raad vindt het belangrijk op tijd aandacht te hebben voor 
de maatschappelijke opgave wat betreft duurzaamheid, energie en klimaat. De omvang 
van de opgave en de snelheid van de (technologische) ontwikkelingen binnen deze 
thema’s vragen hier ook om. Daarom organiseert de raad jaarlijks een 
dialoogbijeenkomst over deze onderwerpen. De volgende onderwerpen krijgen daarbij in 
ieder geval een plek:
 de energietransitie die gericht is op de overstap van fossiele brandstoffen naar 

duurzame energiebronnen zoals zonne-, en windenergie.
 de mogelijkheden voor het vormen van een meer ‘circulaire economie’ in De Wolden. 

Dit is een systeem waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet in het 
systeem en geen grondstofvoorraden met een einddatum worden opgemaakt”.

1.7 Dialoogbijeenkomst & raadsdebat

1.7.1 Dialoogbijeenkomst
Op 14 februari 2019 is in het gebouw bij de milieustraat in Zuidwolde een 
dialoogbijenkomst gehouden over ‘circulaire economie’. Centraal stond de vraag hoe 
dient het inzamelsysteem voor huishoudelijk afval voor de komende jaren ingericht te 
worden, om tot een verdere afname van de hoeveelheid restafval te komen. Waarbij de 
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gemeente in het verleden heeft gekozen voor bronscheiding en dit uitgangspunt niet ter 
discussie staat.

De dialoogbijeenkomst was opgedeeld in drie gespreksrondes:
 Wat vindt u als inwoner van de huidige inzameling in De Wolden;
 Welke doelen moet De Wolden zich gaan stellen;
 Welke mogelijkheden zijn er voor de inzameling in de toekomst en hoe gaan we dat 

organiseren? Wat betekent dat voor de gemeentelijke dienstverlening? En voor de 
portemonnee van de inwoners?

In de gespreksrondes kwamen de volgende stellingen aan de orde:
 Het huidige afvalbeleid in de Wolden is prima. 

De meeste aanwezigen waren het daarmee eens.
 Ik vind het lastig om verschillende soorten afval te scheiden.

De aanwezigen waren verdeeld over deze stelling.
 Het is een goed idee om de grijze container 1x per 8 weken te legen.

De aanwezigen waren verdeeld over deze stelling.
 Ik vind het niet erg om mijn vuilniszak zelf weg te brengen, naar een ondergrondse 

container in mijn eigen wijk.
De meeste aanwezigen reageerden daarop negatief.

 Ik vind het eerlijk dat ieder huishouden evenveel betaalt voor afvalinzameling.
De aanwezigen zijn verdeeld over deze stelling.

1.7.2 Raadsdebat
Op 16 mei 2019 heeft de gemeenteraad aan de hand van onderstaande stellingen 
gedebatteerd over het Grondstoffenplan 2020-2025:
1. De Wolden dient milieu (duurzaamheid) belangrijker te vinden dan service en kosten. 

De afvaldriehoek hoeft niet in balans te blijven.
2. De Wolden dient net als de andere Drentse gemeenten 100 kilogram restafval per 

inwoner per jaar als doel te stellen.
3. De Wolden dient bij een nieuw inzamelsysteem te kiezen voor een systeem met een 

serviceprikkel en niet voor een financiële prikkel.
4. De Wolden dient voor een service prikkel te kiezen door het verlagen van de 

ledigingsfrequentie van de restafvalcontainer en niet voor omgekeerd inzamelen.
5. De Wolden dient de kosten van afvalinzameling te verdelen op basis van grootte 

van huishoudens. 

In het debat zijn voor het nieuwe Grondstoffenplan de volgende kaders gesteld:
1. Doel: gemeente De Wolden wil in 2021 jaar uitkomen op maximaal 100 kilogram fijn 

restafval per inwoner per jaar. In 2022 wordt de inzameling geëvalueerd en wordt 
besloten of aanscherping van de doelstelling plaatsvindt en welke maatregelen vanaf 
2023 daarvoor worden genomen.

2. De Wolden kiest in eerste instantie voor een inzamelsysteem met een financiële 
prikkel (diftar) om de hoeveelheid restafval te verminderen.

3. De tariefdifferentiatie wordt bepaald door het aantal aanbiedingen van de 
restafvalcontainer/een zak voor restafval.

4. Voor de te hanteren ledigingsfrequenties van de minicontainers is er geen duidelijke 
voorkeur. Er is gesproken over twee opties: het huidige systeem en een systeem 
waarbij de GFT, PMD en REST containers driewekelijks worden geleegd.

1.8 Collegeprogramma 2018 - 2022: Duurzaam, doen en dichtbij

Uit het Collegeprogramma: “Veel grondstoffen verdwijnen in het huishoudelijk restafval. 
Wereldwijd en regionaal worden grondstoffen intussen schaarser en daarmee vaak 
kostbaarder. Hierdoor wordt afval niet meer (alleen) gezien als een ongewenst en 
negatief bijproduct van onze maatschappij, maar ook als een bron van bepaalde 
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grondstoffen. Een groot deel van het vroegere ‘ongewenste afval’ is nu een gewenst 
goed, waar vraag naar is. Het hergebruiken van grondstoffen vermindert de schaarste en 
heeft een economische waarde. Gemeenten hebben de wettelijke zorgplicht voor de 
inzameling van huishoudelijk afval. Ook hebben wij een maatschappelijke opdracht om 
bij te dragen aan de totstandkoming van een ‘circulaire economie’. Het stimuleren en 
verleiden tot gedragsverandering van inwoners is minstens zo belangrijk als het 
beschikken over een technische inzamelstructuur.

WAT IS ONZE AMBITIE?
Het Rijksbeleid ‘Van Afval Naar Grondstoffen’ stelt als doel maximaal 100 kilo restafval 
per inwoner per jaar in 2020 (scheidingsresultaat 75%) en maximaal 30 kilo restafval per 
inwoner per jaar in 2025. Deze ambities zijn vastgelegd in het Landelijk afvalbeheerplan 
2017–2029 (LAP3). In het afvalbeheer(beleid) staat de verdere afname van huishoudelijk 
restafval centraal. Door preventie en het beter en meer scheiden van herbruikbare 
grondstoffen. Met de invoering van een belasting door het Rijk op het verbranden van 
restafval (circa € 15 per ton)5, stimuleert de Rijksoverheid gemeenten afval te 
verminderen. Deze verbrandingsbelasting wordt naar verwachting in de komende jaren 
steeds verder verhoogd.

We willen meer huishoudelijk afval gescheiden inzamelen, dan de 75% die nu al wordt 
gehaald. Ons doel is dit percentage de komende periode te verhogen naar 80%. Verder 
willen we de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar naar beneden brengen, richting 
het landelijke doel van maximaal 100 kilo. We stimuleren inwoners hun 
verantwoordelijkheid te nemen en hun scheidingsgedrag verder te verbeteren. Eventuele 
aanpassingen van de inzamelstructuur ter ondersteuning van de afvalscheiding en de 
afname van restafval mogen niet ten koste gaan van de dienstverlening. Het aanbieden 
van afval moet voor inwoners van De Wolden laagdrempelig en toegankelijk zijn en 
blijven. 

Verder streven we naar de toepassing van technieken waarbij afval zoveel mogelijk 
opnieuw wordt hergebruikt. Zo hoeven minder grondstofvoorraden met een einddatum te 
worden gebruikt. 

5 De belasting op het verbranden van restafval bedraagt per 2019 € 31,39 per ton 
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Figuur 1 Voorzitter Karin Brouwer tijdens de dialoogbijeenkomst

Figuur 2 Quiz moet voorwerp in PMD of REST container
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2. Noodzaak voor een nieuw beleid 

In dit hoofdstuk wordt beknopt in kaart gebracht hoe De Wolden presteert op het gebied 
van afvalscheiding ten opzichte van andere Drentse gemeenten en het landelijk 
gemiddelde. De Wolden doet daarvoor mee aan de jaarlijkse Grondstoffenmonitor van 
Drentse gemeenten (werkgroep Markerein, tevens adviesorgaan VDG). Daarnaast zijn 
sorteeranalyses van het restafval van inwoners van De Wolden gemaakt. De monitor 
2018 en analyses 2018 zijn opgenomen in de bijlagen.

2.1 Huidig Afvalbeleidsplan 2015 - 2020

Gemeente De Wolden heeft begin 2015 het Afvalbeleidsplan 2015 - 2020 vastgesteld. 
Doelen van het plan zijn om in 2019 ten minste 75 % van het huisvuil gescheiden in te 
zamelen en de hoeveelheid huishoudelijk restafval te verminderen. Voor het laatste doel 
zijn geen kilogrammen per inwoner per jaar gesteld. Als randvoorwaarde voor 
maatregelen is bepaald dat de kosten van de inzameling alleen mogen stijgen als de 
dienstverlening evenredig meestijgt.
Om de doelen te realiseren zijn de volgende maatregelen genomen: 

 gescheiden inzameling PMD met 240 liter minicontainers per 1 juni 2015;
 hogere ledigingsfrequentie PMD container namelijk van één keer per vier weken 

naar één keer per twee weken per juli 2016;
 lagere ledigingsfrequentie restafval container namelijk van één keer per twee 

weken naar één keer per vier weken per juli 2016;
 extra inzamelingen van g.f.t.-afval in voor- en najaar per 1 januari 2017 (zes in 

totaal);
 digitale Afvalwijzer / Afval App per januari 2017. 
 nieuwe milieustraat per januari 2018

2.2 Waar staat gemeente De Wolden nu? 

In 2018 is 169 kg restafval per inwoner ingezameld (142 kg fijn + 27 kg grof). 
Nascheiding van het fijn restafval heeft 6 kilogram grondstoffen (PMD en metalen) per 
inwoner per jaar opgeleverd. Per saldo dus 163 kg. De afvalscheiding is hiermee 
uitgekomen 77%. De doelen uit het huidige afvalbeleidsplan zijn in 2018 al gehaald. 
Voor 2019 wordt een gelijke prestatie verwacht. Als referentiejaar voor de vermindering 
van de hoeveelheid restafval gold 2014. In dat jaar werd 6.026 ton restafval 
ingezameld. Wat destijds overeenkwam met 250 kg per inwoner. In 2014 bedroeg de 
afscheiding 65%.

De Drentse gemeenten vergelijken jaarlijks de inzameling van huishoudelijk afval 
(Grondstoffenmonitor Markerein). De prestaties worden vergeleken aan de hand van 1 
onderdeel van de afvaldriehoek (zie figuur 1): onderdeel milieu. Er vindt geen 
vergelijking plaats van kosten en service. 
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De gemiddelde hoeveelheid restafval per inwoner in Drenthe bedroeg in 2018 168 
kilogram en de gemiddelde afscheiding bedroeg 66%. De Wolden scoort in vergelijking 
met de andere Drentse gemeenten dus goed. 

2.3 De afvaldriehoek 

Figuur 1 toont de afvaldriehoek die gebruikt wordt om de ambitie en prestatie van 
(nieuw) grondstoffenbeleid inzichtelijk te maken. De driehoek toont de beïnvloedbare 
aspecten van het grondstoffenbeleid: dienstverlening, milieuprestaties en kosten. De 
gemeente voert op al die aspecten regie. Hoe, dat is de uitkomst van keuzes van de 
gemeenteraad. In het raadsdebat van 16 mei 2019 heeft de gemeenteraad voor het 
nieuwe grondstoffenplan (afvalbeleidsplan) de volgende kaders (randvoorwaarden) 
gegeven: 
 milieu: in twee jaar toewerken naar maximaal 100 kilogram fijn restafval per 

inwoner per jaar en daarna besluiten of aanscherping van de doelstelling 
nodig/wenselijk is. 

 service: omgekeerd inzamelen is geen optie, restafval wordt ook de komende jaren 
aan huis opgehaald. 

 kosten: voor verduurzaming van de inzameling kunnen de inzamelkosten stijgen, 
doorberekening aan de huishoudens variabel (diftar op basis van aanbiedingen).

Figuur 1. Afvaldriehoek 

2.4 Milieuprestatie
 
De milieuprestaties op het gebied van afval worden bepaald door de volgende aspecten: 
 de hoeveelheid huishoudelijk restafval per inwoner. Dit geeft, in samenhang met de 

hoeveelheid gescheiden afval, een indicatie over de hoeveelheid afval die de inwoner 
genereert en hoe hij met dit afval omgaat. Het is tevens een indicatie van de mate 
waarin de inwoner gefaciliteerd wordt zijn afval te scheiden; 
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 het scheidingspercentage. Dit percentage geeft de verhouding gescheiden 
ingezameld afval ten opzichte van het totale huishoudelijke afvalaanbod (gescheiden 
en ongescheiden) weer; 

 de sorteeranalyse, hieruit blijkt welke herbruikbare fracties nog aanwezig zijn in het 
restafval. 

De volgende conclusies kunnen getrokken worden voor de gemeente De Wolden aan de 
hand van de Grondstoffenmonitor Markerein 2018:
 de hoeveelheid restafval bedraagt 169 kilogram (142 kg fijn + 27 kg grof) per 

inwoner per jaar (exclusief nascheiding fijn restafval);
 de hoeveelheid fijn restafval ligt onder het Drents gemiddelde van 161 kilogram;
 de hoeveelheid grof restafval ligt boven het Drents gemiddelde van 19 kilogram; 
 de best presterende gemeente is Tynaarlo met 138 kilogram (117 kg fijn + 21 kg 

grof);
 50% van het fijn restafval bestaat uit grondstoffen die in De Wolden gescheiden 

worden ingezameld en daarom niet thuishoren in de restafvalcontainer, vooral gft, 
maar ook PMD, glas, textiel en oud papier; 

2.5 Kosten
 
 De afvalbeheerkosten bedragen € 2.172.000 (begroting 2020). De afvalbeheerkosten 

zijn de kosten voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval, inclusief 
de eigen bedrijfsvoering kosten, minus de vergoedingen van het Afvalfonds, de 
opbrengst uit verkoop van grondstoffen en de stortrechten op de milieustraat. 

 Uitgangspunt is dat de afvalbeheerkosten voor 100 % worden gedekt met de 
opbrengsten uit de afvalstoffenheffingen en stortrechten. In 2018 was dat niet het 
geval en was er een tekort van circa € 200.000. Voor 2019 zal een zelfde tekort 
ontstaan. Het tekort is structureel. 

 Afvalstoffenheffing: in 2019 betalen eenpersoonshuishoudens € 162,84 en 
meerpersoonshuishoudens € 206,64. 

 De voorziening “Inzameling huishoudelijk afval” is leeg. 
 De Grondstoffenmonitor Markerein vergelijkt, zoals gezegd, geen kosten. In 

onderstaande figuur 2 worden de afvalstoffenheffingen vergeleken. 
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Figuur 2. Afvalstoffenheffing Drentse gemeenten - meerpersoonshuishouden 

2.6 Service
 
Gemeente De Wolden heeft tot heden niet meegedaan aan de Benchmark Huishoudelijk 
Afval (prestatievergelijk van circa 180 Nederlandse gemeenten). In de benchmark wordt 
o.a. het serviceniveau gekwantificeerd aan de hand van een vragen-scorelijst, waarbij 
ophaalfrequenties en voorzieningsdichtheden de hoogte van de score bepalen. 
Factoren die bepalend zijn voor de dienstverlening zijn: 
 het aantal fracties dat aan huis ingezameld wordt, hoe meer hoe beter; 
 inzamelmiddelen die de inwoners ter beschikking hebben, hoe meer hoe beter; 
 inzamelfrequentie, naarmate de gemeente vaker en meer stoffen inzamelt is de 

dienstverlening hoger; 
 afstand tot een brengvoorziening, of aantal aansluitingen (gemiddeld) per 

brengvoorziening. 

Voor gemeente De Wolden geldt op het gebied van service het volgende:
 er worden 4 afvalstromen aan huis ingezameld, te weten: restafval, g.f.t.-afval, 

papier/karton en PMD;
 het is gemakkelijk om het afval ongescheiden aan te bieden. Dit wordt namelijk aan 

huis met minicontainers van 240 liter 1 maal in de 4 weken ingezameld;
 g.f.t.-afval wordt 1 keer in de 2 weken aan huis ingezameld. Verder worden jaarlijks 

in voor – en najaar extra inzamelrondes (6) gereden; 
 PMD wordt 1 keer in de 2 weken aan huis ingezameld met minicontainers;  
 maandelijks wordt Oud Papier en Karton (OPK) aan huis ingezameld met 

minicontainers; 
 voor alle 4 afvalstromen zijn extra containers verkrijgbaar. Voor restafval geldt in dat 

geval dat er sprake moet zijn van een huishouden met 5 of meer personen of dat er 
een gezinslid is aangewezen op incontinentie middelen dan wel stoma middelen. Met 
uitzondering van gft zijn alle extra containers gratis;

 alle huishoudens kunnen gebruik maken van de brengvoorzieningen voor glas en 
textiel. Voor kleine elektrische apparaatjes en een enkele kca stromen zijn 
recyclezuilen geplaatst bij de supermarkten. De spreiding en het aantal 
brengvoorzieningen is in overeenstemming met landelijke normen. De voorzieningen 
worden goed gebruik;

 in de eerste week van januari worden kerstbomen ingezameld; 
 in 2018 is een nieuwe milieustraat in gebruik genomen. De openingstijden zijn 

uitgebreid evenals de mogelijkheden om het afval te scheiden. Met uitzondering van 
grof huishoudelijk restafval (GHA) en bouw-& sloopafval (BSA) kunnen alle stromen 
onbeperkt gratis gestort worden. Voor GHA en BSA geldt dat de eerste 2 stortingen 
gratis zijn, daarna geldt een tarief van €10 (maximaal 2m3 per keer).

Geconcludeerd kan worden dat wanneer De Wolden meegedaan zou hebben aan de 
benchmark De Wolden goed gescoord zou hebben op het onderdeel service. Dit wordt 
bevestigd door inwoners die aanwezig waren op de dialoogbijeenkomst. Ze gaven aan 
zeer tevreden te zijn over de dienstverlening van gemeente De Wolden op gebied van 
afvalinzameling. 

2.7 Regie
 
 De afgelopen vijf jaar is actief beleid gevoerd op het terugwinnen van grondstoffen 

en het verminderen van de hoeveelheid restafval. Dit heeft er toe geleid dat de 
afvalscheiding ten opzichte van peiljaar 2014 is gestegen van 65% naar 77% en 
dat de hoeveelheid restafval per inwoners per jaar is afgenomen van 250 kilogram 
naar 163 kilogram.

 De participatie met inwoners heeft de afgelopen vijf jaar plaatsgevonden via een 
“Klankbordgroep Afval”. De klankbordgroep bestond uit 12 inwoners. Jaarlijks is 
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drie tot vier keer overleg gevoerd over allerlei maatregelen om het afvalbeheer 
verder te verduurzamen.

 De afgelopen jaren zijn veel gegevens verzameld over afval inzameling/-beleid in 
de gemeente. 

2.8 Informatievoorziening
 
De afvalkalender is sinds 2017 digitaal beschikbaar via de website van de gemeente. De 
gemeente biedt haar inwoners ook de app ‘Afvalwijzer’ aan. Met de Afvalwijzer kunnen 
de inwoners nagaan wat het inzamelschema is en waar de dichtstbijzijnde inleverpunten 
voor glas en textiel zijn. 

In de app is ook informatie te vinden over het scheiden van de diverse afvalsoorten. 
Tijdens de dialoogbijeenkomst bleek dat inwoners genoemde informatievoorziening over 
afval nuttig en nodig vinden maar niet erg effectief. Inwoners zijn nog steeds niet goed 
geïnformeerd, willen wel meewerken, maar lopen vast op allerlei vragen en 
onbekendheid met wat de bedoeling precies is. Dit blijkt ook uit landelijke proeven met 
inwoners om afvalvrij te leven. Het vraagt dus tijd en geduld om deze boodschap goed in 
te laten werken.

De informatievoorziening van gemeente De Wolden richt zich vooral op de “hoe vraag” 
van inwoners: hoe moet het afval gescheiden worden, welke container moet wanneer 
aan de straat gezet worden, wanneer kan grof huisvuilvuil gestort worden bij de 
milieustraat enz. Er is weinig aandacht voor de vraag waarom afvalscheiding nodig is. 
Dit speelt ook in de andere Drentse gemeenten. Reden waarom de Drentse gemeenten 
volgend jaar gezamenlijk een communicatie campagne starten die zich richt op het 
bewust maken van inwoners. Afvalscheiding moet door inwoners niet meer gezien 
worden als een verplichting opgelegd door de gemeente, maar iets wat men zelf wil in 
het belang van (klein)kinderen en de leefomgeving en waar de gemeente bij moet 
faciliteren met een daarop toegesneden inzamelsysteem.

2.9 Sorteeranalyse 

Gemeente De Wolden laat jaarlijks meerdere sorteeranalyses uitvoeren op het restafval 
uit de minicontainers van huishoudens uit de gemeente De Wolden. Hiermee wordt een 
beeld verkregen van de grondstoffen die nog in het restafval zitten. Het blijkt dat in De 
Wolden 96 kilogram grondstoffen en 45 kilogram echt restafval in de restafvalcontainer 
zit. Het aandeel grondstoffen in de totale hoeveelheid fijn restafval is dus 68%. In de 
figuur 3 hieronder valt te zien welke grondstoffen dit zijn. 
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Samenstelling fijn restafval 

Figuur 3 Samenstelling fijn restafval op gewicht

2.10 Conclusie 

Bij afval- en grondstoffenbeleid draait het om milieu (afvalscheiding), service en 
dienstverlening (ofwel de afvaldriehoek), 3 aspecten die elkaar beïnvloeden. De wijze 
waarop het inzamelsysteem is ingericht (service) bepaald voor een groot deel in welke 
mate het afval gescheiden wordt (milieu). Aan de andere kant bepaalt het geboden 
serviceniveau ook de kosten die met het inzamelsysteem gemoeid zijn. Belangrijk is 
daarbij onderscheid te maken tussen het serviceniveau voor restafval en voor 
grondstoffen. Het huidige inzamelsysteem van De Wolden kenmerkt zich door een hoge 
service op grondstoffen en een lage service op restafval. Toch komen nog veel 
grondstoffen in de restafvalcontainer terecht. De afvalscheiding kan verbeteren door het 
service verschil verder te vergroten of door het aanbieden van restafval expliciet te gaan 
belasten. Minder restafval betekent lagere verwerkingskosten, omdat de verwerking van 
grondstoffen minder kost, o.a. omdat daarvoor geen verbrandingsbelasting geldt.

GFT-Keuken 9%

GFT -Tuin 10%

KCA 1%

Papier 3%

Glas 3%

Textiel en 
schoenen 9%

Plastic 6%

Drankenkartons 
2%

blikjes 2%

Milieustraat 
grondstoffen 16%

Restafval 32%

Luiers 7%
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3. Wat werkt? 

3.1 Mogelijke maatregelen
 
Het verduurzamen van afvalbeheer en afvalbeleid is geen nieuw onderwerp voor 
Nederlandse gemeenten. Er zijn in andere gemeenten vele pilots en proefwijken geweest 
waarvan onze gemeente kan leren. Ook in het buitenland is al decennia lang ervaring 
opgedaan in het terugdringen van de hoeveelheid restafval van inwoners door middel van 
gedragsverandering in het afval scheiden. In onderstaand model wordt een overzicht 
gegeven van de maatregelen die een bewezen oplossing bieden voor de oorzaken van 
teveel restafval bij inwoners (niet goed scheiden). De mate waarin de maatregelen effect 
hebben op de oorzaak van teveel restafval varieert en wordt omschreven in de 
toelichting.

Maatregel Omschrijving 

Service op 
grondstoffen 
verhogen

o Grondstoffen, zoals PMD, worden in minicontainers opgehaald aan huis in 
plaats van dat men ze weg moet brengen. 

o Er zijn genoeg brengvoorzieningen (milieuparkjes) en deze zijn goed op orde. 
o De milieustraat biedt een goede service zoals ruime openingstijden, is 

kosteloos en men kan er veel fracties kwijt. 
Service 
restafval 
verlagen

Hierbij zijn twee mogelijkheden: 
o Restafval niet meer aan huis ophalen maar laten brengen naar 

verzamelcontainer in de buurt (zie omgekeerd inzamelen). 
o Minder vaak ophalen aan huis (bijv. 1 x per 4 weken). Dit wordt ook wel 

frequentieverlaging genoemd
Omgekeerd 
inzamelen

Bij omgekeerd inzamelen worden grondstoffen aan huis opgehaald en restafval 
moet men zelf wegbrengen naar een ondergrondse container die op enige afstand 
is geplaatst. Hiervoor is geen minicontainer voor restafval meer beschikbaar die 
aan huis wordt ingezameld. Elke inwoner kan bij dit systeem op elk moment van 
de dag ongescheiden restafval aanbieden. Het effect van deze maatregel is 
daarom voor een groot deel afhankelijk van het gedrag en de motivatie van de 
inwoners. De resultaten kunnen per gemeente, maar ook per dorp of wijk erg 
verschillen.

Variabele 
heffing (Diftar)

Bij een variabele afvalstoffenheffing verandert de afvalstoffenheffing in een vast 
deel en een variabel deel. Bij een variabele afvalstoffenheffing wordt de hoogte 
van de heffing voor een deel bepaald door de hoeveelheid en/of het aantal keer 
dat een inwoner zijn restafval aanbiedt. Hoe meer restafval je aanbiedt, hoe meer 
je betaalt. Goede afvalscheiders worden dus beloond met een lagere 
afvalstoffenheffing. Slechte afvalscheiders gaan betalen voor meer dan gemiddeld 
restafvalaanbod.

Nascheiden Bij nascheiding wordt restafval machinaal gescheiden in een verwerkingsinrichting. 
Zo worden waardevolle materialen behouden, die anders worden verbrand. Lang 
niet alle soorten afval kunnen bij nascheiding uit elkaar worden gehaald, 
voornamelijk plastic verpakkingen, blik en lege pakken van sap en zuivel. Andere 
waardevolle afvalstromen zoals gft, textiel en papier/karton gaan verloren bij 
nascheiding. Bij laagbouwwoningen is bronscheiding de meest effectieve en 
goedkope manier om afval te scheiden. In flats en appartementen (hoogbouw) is 
het minder gemakkelijk om afval thuis te scheiden. Daar is nascheiding een goede 
oplossing om waardevolle plastics, lege pakken en blik van deze locaties tóch te 
kunnen recyclen.

Bronscheiden Met bronscheiding wordt bedoeld dat de inwoner aan huis het afval in verschillende 
grondstoffen scheidt. Deze bronscheiding levert schonere en dus beter te recyclen 
materialen op dan nascheiding. De kwaliteit van bijvoorbeeld kunststoffen die 
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Misverstanden
Omtrent nascheiding

“Nascheiding lost alles op”….hoor je 
regelmatig.. Inwoners kunnen dan denken “Als 
er een oplossing is waarmee je alle bruikbare 
stoffen uit het huishoudelijk afval kan halen, 
waarom zit ik hier dan voor niks zo moeilijk te 

doen met al die minicontainers?”Als er in 
stedelijk gebieden niet goed gescheiden wordt, 
is nascheiding beter dan niets. Het kan dan een 

onderdeel zijn van de totale oplossing. De 
kwaliteit van het materiaal is aanzienlijk 

minder dan bij bronscheiding. Bovendien zou 
met nascheiding van restafval papier 

onbruikbaar zijn, en zijn textiel, gft en glas 
ongeschikt voor hoogwaardig hergebruik. 
Nascheiding draagt ook niet bij aan het 

milieubewustzijn van inwoners: minder inzicht 
in gebruik/verbruik, waardoor men 
waarschijnlijk minder bewust met 

afval/grondstoffen omgaat.

gemaakt kunnen worden uit het PMD is hoger bij bronscheiding dan bij 
nascheiding. Daarnaast blijkt dat inwoners door bronscheiding hun afval beter 
gaan scheiden en minder restafval overhouden (zie figuur 4). Ook een belangrijk 
punt is dat de ketenkosten voor de gemeente lager zijn bij bronscheiding van PMD 
dan bij nascheiding.

3.2 Effectiviteit maatregelen 

Ieder jaar wordt in opdracht van 
Rijkswaterstaat een benchmark uitgevoerd 
naar hoe de gemeenten in Nederland scoren 
op de drie facetten van de afvaldriehoek. 
Daarbij wordt inzichtelijk gemaakt welke 
maatregelen het beste werken om het aantal 
kilogram (fijn) huishoudelijk afval terug te 
brengen. Aan de benchmark hebben in 2017 
180 Nederlandse gemeenten deelgenomen. 
Op basis van de deelnemers is een analyse 
gemaakt van de effectiviteit van de 
gehanteerde inzamelstrategieën. De 
conclusie is dat een combinatie van een 
variabele heffing en omgekeerd inzamelen 
de meest kosteneffectieve strategie is (figuur 
4). 

Het onderstaande figuur is ontleend aan de 
Benchmark Huishoudelijk Afval. Per 
toegepaste strategie wordt weergegeven hoe 
er wordt gepresteerd op hoeveelheid 
restafval en kosten. De Wolden heeft niet 
meegedaan aan de Benchmark maar zou 
zitten in de categorie ‘frequentie verlaging’ 
die gemiddeld veel restafval hebben en hoge 
afvalbeheerskosten. Bijna alle andere 
(combinatie van) strategieën laten betere 
resultaten zien. Duidelijk is ook dat een 
variabele heffing ervoor zorgt dat de 
afvalbeheerskosten dalen.

Hier dient opgemerkt te worden dat De Wolden met de strategie van frequentie verlaging 
veel beter presteert dan de gemiddelde Nederlandse gemeente met deze strategie nl. 
141 kg/inw in plaatst van 210 kg zoals in figuur 4. De afvalstoffenheffing van De Wolden 
ligt wel op vergelijkbare hoogte. 
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Afvalbeheerkosten (€/aansluiting)

Figuur 4. Benchmark Rijkswaterstaat 2017

3.3 De meest (kosten)effectieve strategie om restafval terug te brengen 

Uit figuur 4 figuur kan opgemaakt worden dat een variabele heffing (Diftar) in combinatie 
met omgekeerd inzamelen het restafval het meest terugbrengt en het meest 
kosteneffectief is. De strategie die daarop volgt is een variabele heffing (Diftar) in 
combinatie met het laagfrequent inzamelen van het restafval. Het is echter van belang 
dat deze maatregelen acceptabel en uitvoerbaar zijn voor inwoners. Voorwaarde 
daarvoor is dat de service op grondstoffen op orde is. Ook is het belangrijk om rekening 
te houden met specifieke en kwetsbare groepen inwoners door middel van maatwerk. 
Hier wordt later in hoofdstuk 5 op in gegaan.

3.4 Welke strategie werkt voor De Wolden 

Hoewel een variabel tarief in combinatie met omgekeerd inzamelen de meest effectieve 
maatregel is, is dit voor De Wolden momenteel nog geen optie. De investering voor het 
te plaatsen aantal ondergrondse containers zou op dit moment hoog zijn, omdat de 
inwoners nog veel restafval hebben. Het aantal te plaatsen containers hangt namelijk af 
van de hoeveelheid restafval die men daarin kwijt moet. Bovendien zou het nu te veel 
weerstand oproepen, omdat restafval dan in een keer niet meer opgehaald wordt aan 
huis. Pas als het restafval voldoende is teruggebracht, is het interessant te kijken of De 
Wolden naar een systeem van een variabele heffing met omgekeerd inzamelen kan. In 
die situatie hoeven er aanzienlijk minder ondergrondse containers geplaatst te worden. 
Ook kan dan de afstand van ondergrondse container ten opzichte van een woning groter 
worden. 

Op dit moment is het invoeren van een variabele heffing in combinatie met het 
laagfrequent inzamelen van het restafval de beste strategie. Deze strategie is voor de 
inwoners van De Wolden het minst ingrijpend. De strategie voldoet aan het kader dat de 
raad in het debat van 16 mei 2019 voor het grondstoffenplan heeft aangegeven. In het 
debat was sprake van drie- en vierwekelijkse inzameling van restafval. Er werd geen 
duidelijke voorkeur uitgesproken voor één van de twee. In dit plan wordt de 
driewekelijkse variant uitgewerkt, omdat dit voor de meeste inwoners voordelen biedt. 
Wanneer blijkt dat deze strategie te weinig vermindering van restafval oplevert, kan op 
een later tijdstip altijd nog worden besloten om tot omgekeerd inzamelen in combinatie 
met een variabele heffing over te gaan. 
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Om de doelstelling van maximaal 100 kilogram fijn restafval in 2021 te halen, wordt het 
volgende geadviseerd: 
1. De service op grondstoffen op het huidige niveau houden, door: 

 GFT, PMD en OUD PAPIER aan huis te blijven inzamelen;
 De ledigingsfrequentie van de GFT en PMD container te verlagen van eens per 

twee naar eens per drie weken. Deze maatregel is gelet op het huidige 
gemiddelde aanbiedpercentage en gemiddelde aanbiedgewicht mogelijk. Tevens 
verlaagt deze maatregel de ledigingskosten van de minicontainers;

 De ledigingsfrequentie van de oud papier container verlagen van een per maand 
naar een per 6 weken (3,3 inzamelrondes per jaar minder). De verlaging is 
mogelijk doordat de totale hoeveelheid oud papier met 17% is afgenomen 
(digitalisering van de samenleving). 

 De verlaging van de ledigingsfrequentie van de GFT container opvangen met 
(nieuwe) service verhogende maatregelen voor deze fractie;

 De onder- en bovengrondse inzamelvoorzieningen voor glas en textiel goed op 
orde te houden;

 De service en afvalscheiding op de milieustraat te vergroten. 
2. Het huidige serviceniveau op restafval te verhogen door:

 Restafval aan huis te blijven inzamelen;
 De ledigingsfrequentie van de restafvalcontainer te verhogen van eens per vier 

weken naar eens per drie. Inwoners hebben daarmee een ruimere (en reële) 
mogelijkheid om voordeel te halen uit de variabele heffing (financiële prikkel). 
Tevens verlaagt deze maatregel de ledigingskosten van de minicontainers. 

3. De afvalstoffenheffing voor een deel variabel te maken en deze te koppelen aan de 
hoeveelheid restafval die wordt aangeboden. 

3.5 Hoe werkt een variabele heffing? 

Nu betalen inwoners een afvalstoffenheffing die gebaseerd is op de grootte van hun 
huishouden. Zo wordt er onderscheidgemaakt tussen eenpersoons huishouden en 
meerpersoons huishoudens. Bij een variabele afvalstoffenheffing (diftar) verandert de 
afvalstoffenheffing in een vast deel en een variabel deel. Bij een variabele 
afvalstoffenheffing wordt de hoogte van de heffing bepaald door de hoeveelheid en/of het 
aantal keer dat een inwoner zijn restafval aanbiedt. Hoe meer restafval je aanbiedt, hoe 
meer je betaalt. Een variabele afvalstoffenheffing is zo effectief omdat:
1. Het afvalscheiding stimuleert en daardoor bijdraagt aan duurzaam afvalbeheer en het 

circulair maken van de economie.
2. Het zorgt voor een meer rechtvaardiger verdeling van de kosten. Degene die het 

meeste (rest)afval aanbiedt, betaalt het meeste.

Er zijn een aantal manieren waarop de afvalstoffenheffing variabeler kan worden 
gemaakt. De meest gangbare zijn:
1. Volume-systeem: de hoogte van de afvalstoffenheffing wordt gerelateerd aan het 

formaat van de minicontainer voor restafval.
2. Volume-frequentie: het vast tarief voor de afvalstoffenheffing gaat fors omlaag en er 

komt een tarief per aanbieding van de minicontainer voor restafval. De hoogte van het 
aanbiedingstarief is gerelateerd aan het formaat minicontainer of de volume van de 
doseersluis van de ondergrondse container. Hoe vaker je restafval in een bepaald 
volume aanbiedt, hoe meer je betaalt.

3. Gewicht-systeem: het vast tarief voor de afvalstoffenheffing gaat fors omlaag en er 
komt een tarief per kg aangeboden restafval bij. Het aangeboden gewicht wordt aan 
de huisvuilwagen gewogen. Ondergrondse containers worden aangepast zodat per 
aanbieding het gewicht kan worden gewogen.

Volume-frequentie heeft de voorkeur.
Vorm 2 en 3 zijn het meest effectief in het stimuleren van afvalscheiding en 
rechtvaardige kostenverdeling. Omdat het volume-frequentie systeem makkelijker en 
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goedkoper is in te voeren dan het gewicht-systeem kiezen veel gemeenten voor het 
volume-frequentiesysteem. Dit zorgt voor minder weerstand bij inwoners onderling die 
bang zijn dat buren afval in hun minicontainer gooien en zij voor deze kosten opdraaien. 
De inwoners hebben namelijk door het aanbieden van de minicontainer al gekozen voor 
deze kosten. Dit systeem, van volume-frequentie zou ook het meest geschikt zijn voor 
De Wolden.



22

4. Zo gaan we het doen in De Wolden! 

In het vorige hoofdstuk is voor De Wolden invoering van een variabele heffing in 
combinatie met laagfrequent inzamelen van restafval (al ingevoerd) als meest 
kosteneffectieve inzamelstrategie genoemd. Voorwaarde voor deze strategie is dat het 
serviceniveau voor grondstoffen op orde is. 

Om die reden wordt de volgende volgorde van maatregelen voorstelt: 
Stap 1. De service op grondstoffen (2020)
Stap 2. De service op restafval (2021)
Stap 3. En variabele heffing invoeren (2022)

4.1 Stap 1. De service op grondstoffen 

In deze paragraaf worden de maatregelen besproken om de service op grondstoffen te 
verbeteren en kostenefficiënt te maken. Het is belangrijk om het beleid vooral te richten 
op de grondstofsoorten die nog relatief veel in het restafval voorkomen. Voor De Wolden 
zijn dit GFT, PMD, textiel, luiers en papier. De volgende maatregelen worden uitgevoerd: 

1.1.1 GFT
De gft minicontainer wordt één keer in de drie weken geleegd. 
Toelichting: Om de inwoners een duidelijk inzamelschema te geven worden GFT, PMD 
EN RESTAFVAL voortaan driewekelijks ingezameld. Naast duidelijkheid voor de 
inwoners is dit voor De Wolden de meest kostenefficiënte wijze van inzamelen aan huis, 
omdat de inzameling dan met twee inzamelvoertuigen kan worden uitgevoerd. GFT is een 
stroom die nu eens per twee weken wordt ingezameld. Het aanbiedpercentage van de 
GFT containers bedraagt gemiddeld 59% (zie bijlage, eerste halfjaar 2019) en het 
gemiddeld gewicht per aanbieding bedraagt 34 kilogram. Er wordt in De Wolden veel GFT 
gescheiden ingezameld, maar er zit ook nog veel GFT in de restafvalcontainer, gemiddeld 
19%, bestaande uit gemiddeld 9% GF en 10% T. De oorzaak van tuinafval in de restafval 
container is vaak ruimtegebrek en van groente- en fruitafval slecht scheidingsgedrag. Het 
is een stroom die extra aandacht vraagt. Voorkomen moet worden dat door het verlagen 
van de inzamelfrequentie het ‘paard achter de wagen komt te staan’. Er moeten 
maatregelen worden getroffen die voorkomen dat de totale service op deze stroom 
verminderd. Hiervoor zijn maatregelen nodig die zich specifiek richten op GF en op T. De 
volgende maatregelen worden genomen: 
 Inwoners kunnen op aanvraag een gratis tweede minicontainer voor GFT ontvangen. 
 In de maanden mei, juni en juli vindt er één extra ledigingsronde plaats per maand.
 In de maanden november en december worden op 150 locaties ( is 50 meer dan nu) 

in de gemeente bladkorven geplaatst. 
 Inwoners kunnen onbeperkt gratis snoeiafval kwijt bij de milieustraat.
 Inwoners kunnen op verzoek 2 m3 grof tuinafval op laten halen aan huis: tarief € 25.
 Inwoners kunnen in de eerste week van het jaar gratis kerstbomen aanbieden. 
 Inwoners krijgen op verzoek eenmalig gratis een biobakje voor op het aanrecht.
 Inwoners kunnen eenmalig voor € 50 een triopedaalemmer kopen bij de gemeente.
 Inwoners kunnen eenmalig voor € 25 een compostvat kopen bij de gemeente.
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Trio pedaalemmer (3 x 18 liter)

Biobakje voor op het aanrecht (2,9 liter)

Compostvat (280/330 liter)
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https://cofaro.com/nl/trio-afvalemmer-pedaalemmer-steeldesign-rico-54-liter-rvs-prullenbak-
keuken-voor-afvalscheiding?gclid=EAIaIQobChMI9-
Ddq9vP4wIVlOd3Ch2XSgavEAQYASABEgJ3hvD_BwE

https://cofaro.com/nl/afvalemmer-steeldesign-trio-
maxi?gclid=EAIaIQobChMIpaDEkt7P4wIVweR3Ch27yw_TEAQYAyABEgL33fD_BwE

https://cofaro.com/nl/steeldesign-trio-plus-afvalemmer45-liter?sqr=trio%20pedaalemmer&

https://www.attero.nl/upload/docs/productblad-gft-bakje-voor-op-het-aanrecht.pdf

https://haxo.nl/harcostar-compostvat-zwart-330-liter/?sqr=compostvat&

https://haxo.nl/compostvat-groen/?sqr=compostvat&

4.1.2 PMD 

De container wordt één keer in de drie weken geleegd.
Toelichting: Zie toelichting GFT. Vanaf 2017 is de inzameling van PMD verhoogd van eens 
per vier weken naar eens per twee weken. Hierdoor is het aanbiedpercentage van de 
container gedaald van gemiddeld 82 procent naar gemiddeld 77 procent en is het gewicht 
PMD in de container gedaald van gemiddeld 6,2 kilogram naar gemiddeld 4,8 kilogram. 
Deze cijfers laten zien dat de ledigingsfrequentie van eens per twee weken aan de hoge 
kant is en dus niet kostenefficiënt. Daarnaast worden de volgende maatregelen 
genomen:
 Inwoners kunnen op aanvraag een gratis tweede minicontainer voor pmd ontvangen.
 In situaties waar pmd minicontainers niet mogelijk zijn, omdat er geen ruimte is, 

wordt samen met de inwoner een maatwerk oplossing gezocht, zodat inwoners toch 
aan de gescheiden inzameling mee kunnen doen. Bijvoorbeeld twee 
eenpersoonshuishoudens die aan de gescheiden inzameling van PMD meedoen met 
samen één container

 De gemeente laat het restafval uit de minicontainers nascheiden om eventueel nog 
aanwezig PMD eruit te halen.

 Inwoners die nu nog niet meedoen aan de gescheiden inzameling van pmd (destijds 
niet verplicht) ontvangen een pmd container. De gescheiden inzameling van PMD 
wordt nu wel verplicht. 

4.1.3 Textiel 
Gemeente De Wolden zamelt textiel in samen met Sympany. Met deze inzamelaar is een 
langdurige overeenkomst gesloten. De inzameling vindt plaats met boven- en 
ondergrondse containers en huis-aan-huis inzamelingen. Sorteeranalysen laten zien dat 
er nog circa 9% textiel en schoenen in het restafval zit. Dit percentage komt overeen 
met ongeveer 300 ton textiel (grondstof) die de verbranding ingaat. Er wordt jaarlijks 
125 ton gescheiden ingezameld. Om meer textiel gescheiden in te zamelen worden de 
volgende maatregelen genomen:
 In de dorpen Fort, Koekangerveld, Echten en Ansen wordt een bovengrondse 

container geplaatst. Daarmee staat met uitzondering van Eursinge in elk dorp een 
textielcontainer.

 Gemeente De Wolden houdt jaarlijks 4 huis-aan-huis inzamelingen
 Om de opbrengst van huis-aan-huis inzamelingen te verbeteren, wil de gemeente de 

inzamelingen laten uitvoeren door plaatselijke organisaties. De gemeente biedt de 
inzamelaar een vergoeding van € 250 per ton. Dorpsbelangen Veeningen en Ansen 
zijn in 2019 gestart met huis-aan-huis inzamelen (pilot).

 Een deel van de opbrengst van textiel, € 50 per ton, stelt gemeente De Wolden 
jaarlijks beschikbaar voor lokale goede doelen. De gemeente verwacht dat inwoners 
hierdoor worden gestimuleerd om nog beter textiel te scheiden.

https://cofaro.com/nl/trio-afvalemmer-pedaalemmer-steeldesign-rico-54-liter-rvs-prullenbak-keuken-voor-afvalscheiding?gclid=EAIaIQobChMI9-Ddq9vP4wIVlOd3Ch2XSgavEAQYASABEgJ3hvD_BwE
https://cofaro.com/nl/trio-afvalemmer-pedaalemmer-steeldesign-rico-54-liter-rvs-prullenbak-keuken-voor-afvalscheiding?gclid=EAIaIQobChMI9-Ddq9vP4wIVlOd3Ch2XSgavEAQYASABEgJ3hvD_BwE
https://cofaro.com/nl/trio-afvalemmer-pedaalemmer-steeldesign-rico-54-liter-rvs-prullenbak-keuken-voor-afvalscheiding?gclid=EAIaIQobChMI9-Ddq9vP4wIVlOd3Ch2XSgavEAQYASABEgJ3hvD_BwE
https://cofaro.com/nl/afvalemmer-steeldesign-trio-maxi?gclid=EAIaIQobChMIpaDEkt7P4wIVweR3Ch27yw_TEAQYAyABEgL33fD_BwE
https://cofaro.com/nl/afvalemmer-steeldesign-trio-maxi?gclid=EAIaIQobChMIpaDEkt7P4wIVweR3Ch27yw_TEAQYAyABEgL33fD_BwE
https://cofaro.com/nl/steeldesign-trio-plus-afvalemmer45-liter?sqr=trio%20pedaalemmer&
https://www.attero.nl/upload/docs/productblad-gft-bakje-voor-op-het-aanrecht.pdf
https://haxo.nl/harcostar-compostvat-zwart-330-liter/?sqr=compostvat&
https://haxo.nl/compostvat-groen/?sqr=compostvat&
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 Gemeente De Wolden houdt jaarlijks samen met Sympany een 
bewonerstevredenheidsonderzoek om de inzameling te optimaliseren.

 Gemeente De Wolden gaat meer communiceren over textielinzameling. Tijdens de 
dialoogbijeenkomst werd duidelijk dat veel inwoners nog steeds denken dat in de 
textielcontainers alleen herdraagbare kleding mag worden gegooid.

4.1.4 Oud papier en karton 
Oud papier en karton wordt in gemeente De Wolden ingezameld met minicontainers die 
eens per maand worden geleegd. Dit gebeurt door vrijwilligers van scholen en 
verenigingen. De inzameling vindt gemeente breed plaats, er zijn geen adressen waar 
niet wordt ingezameld. Gemiddeld rijden er op zaterdag 6 vuilnisauto’s (achterladers). De 
inzameling verloopt al jaren naar tevredenheid. Er zijn voldoende vrijwilligers en er wordt 
veel oud papier ingezameld (2.000 ton per jaar). Er komt maar weinig oud papier in het 
restafvalcontainer terecht (3%, ca. 100 ton). Door de digitalisering is de jaarhoeveelheid 
in 10 jaar tijd gedaald van 2.400 naar 2.000 ton (17%). Een lagere inzamelfrequentie is 
daarmee mogelijk. Dit bespaart inzamelkosten en is minder belastend voor de 
vrijwilligers organisaties. De scholen en verenigingen ontvangen voor hun inzet € 50 euro 
per ton. De gemeente wordt na inzameling eigenaar van het papier en verkoopt dit tegen 
een marktconforme prijs. Per saldo levert de inzameling van oud papier De Wolden geld 
op. Er zijn een aantal onderwerpen die aandacht verdienen:
 De continuïteit van de inzameling met vrijwilligers op zaterdag;
 Inzamelbedrijven hebben moeite om chauffeurs te vinden die op zaterdag willen 

werken;
 De overeenkomst (inzet inzamelvoertuigen en verkoop papier) met de huidige oud 

papier handelaar eindigt per 1 januari 2020. De inzameling dient opnieuw 
aanbesteed te worden. 

Gemeente De Wolden besteedt de inzameling van oud papier en karton aan waarbij een 
prijs wordt gevraagd voor een inzameling op zaterdagmorgen met vrijwilligers (met 
achterladers). Er is een reële kans dat er niet wordt ingeschreven of dat de inzameling 
veel geld gaat kosten. 

In het eerste geval wordt de inzameling van oud papier opnieuw aanbesteed als 
onderdeel van de inzameling van drie grondstofstromen( GFT, PMD en PAP) en restafval. 
In die situatie wordt gestopt met de inzameling door vrijwilligers op zaterdag en wordt de 
vergoeding aan de organisaties in drie jaar afgebouwd. De overeenkomst voor de 
inzameling van GFT, PMD en REST eindigt per 2021 en wordt in 2020 opnieuw 
aanbesteed.
In het tweede geval dient een besluit te worden genomen wat de inzameling op 
zaterdag met vrijwilligers extra mag kosten. 

De gemeente De Wolden gaat over op ja/ja stickers: dit betekent dat als een huishouden 
geen bladen wil ontvangen er géén sticker geplakt hoeft te worden. Alleen als men 
reclamedrukwerk en huis-aan-huisbladen wil ontvangen kan gekozen worden voor een 
ja/ja of een nee/ja sticker. 

Gemeente De Wolden neemt de volgende maatregelen om de oud papierinzameling 
(kosten)efficiënter te maken: 
 De inzameling van oud papier wordt opnieuw aanbesteed. Gemeente De Wolden blijft 

de inzameling uitvoeren met vrijwilliger op zaterdag.
 Vanwege de afname van de hoeveelheid oud papier wordt de inzamelfrequentie 

verlaagd van eens per maand naar eens per zes weken. 
 De gemeente De Wolden gaat over op ja/ja stickers: geen stickers betekent geen 

reclamedrukwerk én geen huis-aan-huis-bladen. 

4.1.5 Luiers 
Gemeente De Wolden plaatst op zes locaties ondergrondse containers voor luiers en 
incontinentiemateriaal. Nu is er nog geen recycling in Noord Nederland mogelijk, maar de 
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verwachting is dat dit binnen twee jaar wel het geval is. Gemeente De Wolden sorteert 
daar alvast op voor. Voor een groot aantal huishoudens wordt daarmee het probleem van 
stank, maden en geen ruimte voor een gratis tweede restafvalcontainer (voor luiers) 
opgelost. Totdat recycling mogelijk is worden de containers geleegd in de route 
‘verzamelcontainers restafval’ en wordt het materiaal bij de verwerker aangeboden als 
restafval. Voor luiers en incontinentiemateriaal worden de volgende maatregelen 
genomen: 
 Gemeente De Wolden plaatst op 6 locaties (in de vijf hoofddorpen waarbij 2 in 

Zuidwolde) ondergrondse containers speciaal (en alleen) voor luiers en 
incontinentiemateriaal.

 Inwoners kunnen met hun milieupas 
hierin zonder extra kosten hun luiers 
en incontinentiemateriaal kwijt. 
Inwoners moeten een verzoek indienen 
bij de gemeente om gebruik te kunnen 
maken van deze voorzieningen.

 Inwoners met incontinentiemateriaal 
die liever geen gebruik maken van de 
speciale ondergrondse containers voor 
incontinentiemateriaal kunnen in plaats 
van de ondergrondse containers 
gebruik maken van een gratis tweede 
minicontainer voor restafval.

 Zodra recycling mogelijk is plaats 
gemeente De Wolden in alle dorpen 
een ondergrondse container voor de inzameling van luiers en incontinentiemateriaal.

 Bij invoering van tariefdifferentiatie kunnen inwoners met luiers en 
incontinentiemateriaal kiezen uit 15 keer per jaar kosteloos de tweede 
restafvalcontainer aanbieden of 60 worpen gratis in de ondergrondse container.

 Gemeente De Wolden gaat luiers en incontinentiemateriaal niet gescheiden aan huis 
ophalen. 

4.1.6 Brengvoorzieningen voor textiel en glas
Om een goede service op grondstoffen te kunnen bieden, moeten de brengvoorzieningen 
in de gemeente goed op orde te zijn. Inwoners moeten weinig moeite hoeven doen om 
hun gescheiden grondstoffen kwijt te kunnen. Denk hier aan de milieuparkjes bij 
supermarkten. De volgende maatregelen worden getroffen: 
 Gemeente De Wolden onderzoekt de financiële haalbaarheid van ondergrondse 

inzameling van glas en textiel in alle dorpen.
 Gemeente De Wolden onderzoekt de behoefte van extra milieuparkjes (ondergrondse 

containers voor glas en textiel) in de vijf hoofddorpen, bijvoorbeeld centraal in 
nieuwe woonwijkjes of bij een toegangsweg. 

4.1.7 Een milieustraat met hoge service op grondstoffen
Vanaf 2018 hebben de inwoners de beschikking over een nieuwe milieustraat. Hiermee is 
de service aan de inwoners sterk verbeterd (ruimere openstelling, snelle 
stortmogelijkheden en daardoor nauwelijks wachttijden). Daarnaast is de gemeente beter 
in staat om de grondstoffen gescheiden in te zamelen. Ondanks deze verbeteringen 
zamelt de gemeente nog veel grof restafval per inwoner in, nl. 27 kilogram per inwoner. 

De milieustraat is geopend op woensdagmiddag, vrijdag, zaterdag en op woensdagavond 
in de periode april tot oktober. Inwoners kunnen ongelimiteerd grondstoffen en 
gelimiteerd chemisch afval en asbest gratis storten. Daarnaast kan jaarlijks twee keer 
twee kubieke meter grof restafval gratis gestort worden. Ondanks dat de gemeente geen 
inzamelplicht heeft voor bouw- en sloopafval (BSA) kunnen inwoners dit afval storten op 
de milieustraat. Voor BSA gelden dezelfde regels (stortrecht en acceptatie) als voor grof 
restafval. Er wordt veel BSA (2.500 ton) ingezameld ongeveer 50% van de totale 
hoeveelheid die bij de milieustraat gestort wordt. Voor het beeld er is vorig jaar 628 ton 
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grof restafval ingezameld. Onder BSA wordt verstaan: afvalhout (A, B en C kwaliteit), 
puin, dakleer, gipsplaten, isolatiemateriaal, pvc dakgoten/pijpen en gemengd bouw- en 
sloopmateriaal.

Gemeente De Wolden biedt de inwoners een haalservice voor grof tuinafval en grof 
huisraad (meubilair e.d.). Tweewekelijks wordt een inzamelronde gereden. B&S wordt 
niet opgehaald. 

De volgende maatregelen worden genomen om de service op de milieustraat te 
verhogen, de hoeveelheid restafval te verminderen en de milieustraat kostenefficiënter te 
maken: 
 De openingstijden van de milieustraat worden als volgt gewijzigd.

ma di wo do vr za
nu gesloten gesloten 13.00-16.00

18.00-20.00
gesloten 09.00-12.00

13.00-16.00
09.00-15.00

nieuw gesloten 13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00 09.00-15.00

De avondopenstelling op woensdag is van april tot oktober
 Grondstoffen kunnen gratis gestort worden (2 m3 per keer).
 Grof huisvuil kan gratis gestort worden (2 m3 per keer).
 Er komt permanent toezicht bij de grof huisvuil container(s).
 Het storten van BSA blijft mogelijk. Voor iedere storting moet € 10 euro per m3 

stortrecht betaald worden (2 m3 per keer).
 Er komt een container aan het stortbordes voor gemengd (overig) BSA afval met een 

storttarief van € 10 per m3 (2 m3 per keer). 
 Grof tuinafval en grof huisvuil wordt op afroep aan huis opgehaald. Het tarief 

bedraagt € 25 voor grof tuinafval en € 50 voor grof huisvuil. De maximale 
hoeveelheid die per keer gehaald wordt bedraagt 2 m3. 

 Het tarief voor een kwijtgeraakte milieupas wordt € 20.

4.1.8 Kringloopactiviteiten
Gemeente De Wolden werkt samen met Kringloopwinkel Ruinerwold en 
Kringloopwarenhuis Het Goed uit 
Hoogeveen (overeenkomsten gesloten voor 
bepaalde tijd). Beide halen op afroep 
herbruikbare goederen op bij inwoners van 
De Wolden. Beide verrichten op verzoek 
ook complete huis(zolder)opruimingen. Bij 
complete opruimingen dient alles 
meegenomen te worden en niet alleen 
verkoopbare spullen. De dienstverlening is 
voor de inwoners gratis. De gemeente 
vermeldt de diensten van de 
kringloopwinkels in haar communicatie. Het 
Goed ontvangt voor haar diensten van de 
gemeente een vergoeding van 12 cent per 
kilogram (destijds verwerkingstarief 
restafval) en Kringloopwinkel De Wolden 
kan (tot een bepaald maximum) gratis 
restafval en afvalhout storten op het 
account van de gemeente De Wolden. Zie 
in dit kader ook hoofdstuk 8.

De volgende maatregelen worden genomen 
met betrekking tot de kringloopactiviteiten:
 Gemeente De Wolden blijft 

samenwerken met de kringloopwinkels 
Het Goed en De Wolden;
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 Over de diensten van de kringloopwinkels wordt meer gecommuniceerd;
 Wanneer het gebouw op de milieustaat volledig beschikbaar komt voor 

afvalinzameling gaat gemeente De Wolden het gebouw beschikbaar stellen voor een 
repaircafé en/of een kringloopwinkel.

4.1.9 Het beoogde inzamelsysteem 
Na het uitvoeren van de maatregelen uit Stap 1 ziet het inzamelsysteem van De Wolden 
er als volgt uit:

restafval GFT PMD Oud papier en 
karton Grof restafval Textiel

Luiers en 
Incontinentie

materiaal

Minicontainer 
240L

1 x per 3 weken

Betalen per 
aanbieding

Minicontainer 
240L

1 x per 3 weken

Gratis

Minicontainer 
240L

1 x per 3 weken

Gratis

Minicontainer 
240L

1x per 6 weken

gratis

Kosteloos 
brengen naar 
milieustraat

Kosteloos 
brengen naar 

Verzamel-
Container

en 
 4 x per jaar 

inzameling aan 
huis

Kosteloos 
brengen naar 

Verzamel-
containers

4.2 Stap 2. De service op fijn restafval 

4.2.1 Inzameling met minicontainers
De service op restafval is in 2015 verlaagd door de ledigingsfrequentie van de 
restafvalcontainer te verlagen van eens per twee weken naar eens per vier weken. In het 
begin gaf dit enige ophef, maar dat is snel weggeëbd. Door de maatregel is de 
hoeveelheid restafval in de minicontainers in twee jaar tijd teruggegaan van 4.900 ton 
naar 3.200 ton. De maatregel was dus zeer succesvol. Keerzijde van de maatregel is dat 
de inzameling een stuk duurder is geworden. Er diende een derde voertuig te worden 
ingezet om het restafval (naast de alternerende inzameling van GFT en PMD) in te 
zamelen. Om de inzamelkosten zo laag mogelijk te houden wordt de ledigingsfrequentie 
van de restafvalcontainer verhoogd naar eens per drie weken. Samen met de 
driewekelijkse inzameling van GFT en PMD geeft dit voor de inwoners een overzichtelijk 
inzamelpatroon. Door het invoeren van tariefdifferentiatie zal de verhoging van de 
ledigingsfrequentie van de restafvalcontainer niet leiden tot meer restafval. Daarnaast 
biedt de driewekelijke lediging inwoners een extra aanbiedoptie voor de 
restafvalcontainer. Een realistische keuze is eens per 3, 6 of 9 weken. Bij een 
vierwekelijkse inzameling zou dat eens per 4, 8 of 12 weken zijn. Een periode van 12 
weken zal voor veel huishoudens niet overbrugbaar zijn. 

De volgende maatregelen worden genomen voor de inzameling van fijn restafval met 
minicontainers:
 De restafvalcontainer wordt 3 wekelijks geleegd;
 Op verzoek wordt een tweede restafvalcontainer beschikbaar gesteld voor een tarief 

van € 250 per jaar

4.2.2 Inzameling met verzamelcontainers
In gemeente De Wolden zijn circa 500 huishouden voor de inzameling van restafval 
aangewezen op onder- of bovengrondse verzamelcontainers. Het gaat hier om 
appartementencomplexen, aanleunwoningen bij verzorgingshuizen en geclusterde 
recreatiewoningen. Door gebrek aan ruimte is een inzameling met minicontainers niet 
mogelijk of niet praktisch. Voor de inzameling van restafval staan hier één of meerdere 
rolcontainers van de afvalinzamelaar die gemeente De Wolden heeft ingeschakeld voor 



29

de inzameling van het restafval of heeft de gemeente zelf ondergrondse 
inzamelsystemen geplaatst. Op de ondergrondse systemen zit een toegangsregistratie. 
Gebruikers krijgen toegang met de milieupas. Op de bovengrondse containers zit nu 
geen toegangscontrole. Dit betekent dat de containers door iedereen gebruikt kunnen 
worden. Bij diftar is dit niet gewenst.
   
De volgende maatregelen worden genomen voor de inzameling van fijn restafval met 
verzamelcontainers:
 Onderzocht wordt of overgeschakeld kan worden op een inzameling met 

minicontainers;
 De bovengrondse containers worden vervangen door boven- of ondergrondse 

containers met toegangsregistratie;
 Gemeente De Wolden koopt de containers zelf. In de containers worden 

toegangscontrole-units geplaatst die communiceren met het 
containermanagementsysteem (CMS) van gemeente De Wolden. Bij diftar wordt het 
aantal inworpen per adres geregistreerd in het CMS (idem als ledigingen 
minicontainer).
Alternatief: Legen verzamelcontainers aanbesteden samen met geregistreerd legen van de minicontainers. 
In bestek opnemen dat:

o inworpen geregistreerd worden in CMS gemeente De Wolden;
o gemeente containers huurt;
o verwerking restafval op account gemeente. 

4.3 Stap 3: Invoeren variabele heffing 

Nadat de service op grondstoffen en op fijn restafval op orde is gebracht wordt een 
variabele heffing ingevoerd die beter afval scheiden lonend maakt en slecht afval 
scheiden duurder. In principe is dit mat ingang van 2021. 

Variabele heffing: DIFTAR 
Bij een variabele afvalstoffenheffing wordt de hoogte van de heffing bepaald door de 
hoeveelheid restafval die een huishouden aanbiedt. De heffing bestaat uit een vast 
gedeelte, dat voor iedereen gelijk is en een variabel gedeelte, dat afhankelijk is van hoe 
vaak men de restafvalcontainer of een restafvalzak aanbiedt. Hoe meer restafval een 
huishouden aanbiedt hoe meer het dus betaald. Voor het invoeren van een variabele 
heffing zijn containers met chips nodig en verzamelcontainers met toegangsregistratie. 

Variabele heffing 
 Alle huishoudens die afvalstoffenheffing betalen hebben een minicontainer voor GFT, 

PMD, oud papier en restafval. 
 Alle minicontainers van De Wolden zijn voorzien van een chip (responders).
 Alle huishoudens kunnen bij de gemeente een gratis tweede minicontainer voor 

grondstoffen aanvragen. 
 Alle huishoudens in De Wolden hebben een milieupas die toegang geeft tot de 

milieustraat en waarmee toegang kan worden gegeven tot een bepaalde 
verzamelcontainer.

 Gemeente De Wolden heeft een containermanagementsysteem (CMS) waarin de 
containers worden beheerd en waarin containeraanbiedingen en 
milieustraatbezoeken worden geregistreerd

 Alle onder- en bovengrondse verzamelcontainers voor restafval zijn uitgerust met 
een doseersluis en toegangsregistratie.

 Alle huishoudens gaan een vast bedrag betalen per jaar: een vaste heffing, die € 87 
of € 64 lager ligt dan de bestaande heffing. 

 Er komt er een variabele heffing. Huishoudens gaan betalen per keer dat ze de 
minicontainer of een zak met restafval aanbieden. 
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Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
Omdat de minicontainers, de milieupasjes en de toegangssystemen van de 
verzamelcontainers gekoppeld worden aan persoonsgegevens is de AVG van belang. De 
gemeente heeft de verantwoordelijkheid om aan te tonen dat zij zich aan deze wet 
houden (verantwoordingsplicht). De gemeente heeft daarnaast ook de verplichting het 
afval van de inwoners te verwerken en moet voldoen aan de doelstelling om het restafval 
terug te brengen. Om het afvalbeleid goed uit te kunnen voeren, moet geregistreerd 
worden hoe vaak welk huishouden zijn minicontainer aanbiedt of gebruik maakt van een 
onder- of bovengrondse restafvalcontainer. Alleen op die manier kan een variabele 
heffing uitgevoerd worden. Daarom moeten persoonsgegevens opgeslagen en verwerkt 
worden. De gemeente moet daarvoor een privacyverklaring opstellen voor de inwoners, 
zodat zij weten waarom de gegevens worden verzameld en wat hiermee wordt gedaan.

4.4 Voor- en nadelen 

In deze paragraaf worden de voor- en nadelen van de voorgestelde maatregelen 
besproken.

Laag frequent ophalen restafval 
Voordelen 
 Minder vaak restafval ophalen is een effectief middel in het stimuleren van afval 

scheiding en het reduceren van restafval. Inwoners gaan spaarzamer om met de 
ruimte in de restafvalcontainer. Dit kan men doen door het afval beter te scheiden. 

 Minder vaak inzamelen betekent lagere inzamelkosten. 

Nadelen 
 Het serviceniveau voor restafval neemt af. Huishoudens die hun afval slecht scheiden 

zullen niet goed uitkomen met de ruimte in hun minicontainer. Dit is ook de reden 
waarom de maatregel effectief is. Huishoudens worden door ruimtegebrek 
gedwongen om beter te scheiden.

 Laag frequent inzamelen van restafval is alleen mogelijk bij een hoge service op 
grondstoffen. In De Wolden is dit vorm gegeven door een aan huis inzameling van 
GFT, PMD en oud papier met minicontainers. Inwoners hebben daardoor vier 
containers op hun erf staan. Dit neemt ruimte in beslagen geeft in bepaalde situaties 
problemen. 

 Restafval dat langer in de minicontainer zit, kan leiden tot stank of ongedierte. Door 
echter de natte afvalcomponenten goed te scheiden (de meesten kunnen bij het GFT 
afval), blijft alleen droog restafval over. Dit kan zonder problemen langer bewaard 
worden, waardoor de container minder vaak hoeft te worden aangeboden. Dit 
bespaart de inwoner geld. Positief effect daarnaast is dat ook het GFT afval beter 
gescheiden wordt en het aanbieden van GFT geen geld kost. 

Invoeren variabele heffing 
Voordelen 
 De structurele kosten van de afvalverwerking gaan omlaag.
 Afval scheiden wordt beloond. Inwoners die hun afval goed scheiden hebben weinig 

restafval en hoeven minder vaak restafval aan te bieden. Hiervoor worden ze 
beloond met een lage afvalstoffenheffing.

 De verrekening van de afvalkosten gebeurt rechtvaardiger: de vervuiler betaalt.
 Ook inwoners die gebruik maken van verzamelcontainers worden gestimuleerd 

zoveel mogelijk afval te scheiden.
 Er wordt een flinke stimulans gegeven aan het duurzamer maken van het 

gemeentelijk afvalbeheer.

Nadelen 
 Een variabele heffing kan voor sommige huishoudens met veel afval (vooral 

huishoudens die hun afval slecht scheiden) een probleem zijn.
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 Risico van afval dumpen. De ervaring leert dat dit risico in de praktijk erg meevalt. 
In de kostenberekening is rekening gehouden met extra inzet op handhaving.

 Inwoners die vanwege een medische indicatie veel afval hebben, krijgen hogere 
kosten. Deze groep inwoners mag niet het slachtoffer worden van de variabele 
heffing en voor deze groep worden dan ook maatregelen genomen. Zoals het 
plaatsen van ondergrondse containers speciaal voor luiers, onderleggers en 
incontinentiemateriaal. Daar kunnen inwoners dat kosteloos kwijt. Verdere 
maatwerkoplossingen worden besproken in hoofdstuk 5 Aanvullende maatregelen. 

4.5 Tussendoelstelling 

De tussendoelstelling is om in 2021 tot 100 kilogram fijn restafval te komen. Vervolgens 
wordt een evaluatie uitgevoerd om de doelstelling van 75 kilogram in 2025 te halen. 
Hiervoor zijn misschien verdere stappen nodig, zoals aanscherpen van bestaande 
maatregelen, invoeren van nieuwe maatregelen voor betere afvalscheiding, maar ook 
meer sturing op preventie van afval en afspraken met (verpakkings)industrie en 
producenten. Dit laatste dient echter op landelijk niveau vorm te krijgen.

4.6 Klankbordgroep afval

Onder het vorige beleidsplan werd gewerkt met een Klankbordgroep Afval. De groep was 
samengesteld uit 12 inwoners afkomstig uit verschillende dorpen, man/vrouw, oud/jong, 
gezin/alleenstaand, wel/geen kinderen enz. De klankbordgroep kwam 3 keer per jaar bij 
elkaar om onderwerpen op het gebied van afvalinzameling te bespreken met de 
gemeente (wethouder en adviseur afvalzaken). De inbreng van de klankbordgroep heeft 
bijgedragen aan een groter draagvlak voor maatregelen. Geadviseerd wordt om ook bij 
de uitvoering van het Grondstoffenplan 2020-2025 te werken met een klankbordgroep. 
Hiervoor nieuwe leden werven. 

Gemiddeld
aanbiedpercentage

Gemiddeld gewicht
per aanbieding

GFT 59% 34 kg

PMD 77% 4,8 kg

REST 84 % 29 kg
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Een fictief rekenvoorbeeld met een variabele 
heffing

In gemeente X is de afvalstoffenheffing voor een 
eenpersoonshuishouden € 179 per jaar en voor een 

meerpersoonshuishouden € 227. Gemeente X maakt de 
afvalstoffenheffing variabel op basis van volume-

frequentie: voor een eenpersoonshuishouden wordt de 
vaste heffing verlaagd naar € 115 per jaar, en voor een 

meerpersoonshuishouden naar € 140 per jaar. In 
aanvulling daarop wordt een tarief per aanbieding in 
rekening gebracht, alleen voor restafval. Voor een 

minicontainer moet € 10 betaald te worden en voor een 
inworp van een zak in een verzamelcontainer voor 

restafval € 2,00/€ 1,00. Het meerpersoonshuishouden dat 
eerst € 227 betaalde gaat nu € 140 plus het aantal 

containeraanbiedingen maal €10. Wanneer dit huishouden 
9 keer de restafvalcontainer aanbiedt in het jaar, zullen 
de kosten uitkomen op € 230, dus ongeveer het zelfde  

dan voorheen.

Doordat tariefdifferentiatie ervoor zorgt dat iedereen 
zijn afval beter gaat scheiden, gaan de gemeentelijk 

kosten van afvalbeheer omlaag. Immers het verbranden 
van restafval is duurder dan het laten verwerken van 

grondstoffen. De verwerking van GFT kost ongeveer de 
helft van de verwerking van  restafval en de gescheiden 

inzameling van PMD wordt betaald met de Nedvang 
vergoeding en de oud papier kan worden betaald met de 
opbrengst van het oud papier. Op deze manier kunnen de 

meeste huishoudens mee profiteren.
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5. Aanvullende maatregelen 

5.1 Maatwerk 

5.1.1 Minder validen/gehandicapten 
Minder validen of gehandicapten mogen niet de dupe worden of de rekening moeten 
betalen van de invoering van een variabele heffing. Want hoe kun je minder afval 
aanbieden wanneer je veel medicijnafval en/of incontinentiemateriaal hebt. Ook is het 
voor minder validen niet altijd mogelijk om te sjouwen met een zware zak of 
minicontainer. 

Minder validen of gehandicapten die veel medicijnafval en/of incontinentiemateriaal 
hebben kunnen een tweede restafvalcontainer en/of een ontheffing van het variabele 
deel van de afvalstoffenheffing aanvragen. De ontheffing houdt in:
 10 gratis aanbiedingen per jaar van de minicontainer voor restafval, of;
 50 gratis inworpen van een vuilniszak van 60 liter per jaar in de verzamelcontainer 

voor restafval, of;
 100 gratis inworpen van een vuilniszak van 30 liter per jaar in de verzamelcontainer 

voor restafval. 
Daarboven moet betaald worden per aanbieding of inworp.

Voor de problemen die minder validen of gehandicapten hebben met het dragen van 
zware vuilniszakken of duwen van zware minicontainers heeft de gemeente vooralsnog 
geen oplossing. 

5.1.2 Sociale minima 
Sociale minima die nu een vrijstelling krijgen van de afvalstoffenheffing krijgen nu 
vrijstelling voor het vaste deel van de afvalstoffenheffing. Op die manier wordt deze 
groep gestimuleerd om afval te scheiden, omdat zij moeten betalen per keer dat zij hun 
minicontainer aanbieden. Zij betalen dus alleen voor het variabele deel; het aanbieden 
van de minicontainer. 

5.1.3 Ouderen 
Wanneer restafval in een ondergrondse container aangeboden moet worden, kan het zijn 
dat ouderen (dan wel minder validen) dit met kleinere afvalzakjes doen. Het dragen van 
normale afvalzakken van 60 liter is vaak te zwaar. Bij alle verzorgingscomplexen wordt 
om die reden voor de aanleunwoningen een verzamelcontainer geplaatst met een 
kleinere inworptrommel (voor 30 liter zakken) en hier wordt een apart ‘lager’ tarief voor 
gerekend. Zo hoeven de ouderen niet een zware zak te dragen om de kosten laag te 
houden. 

5.1.4 Jonge gezinnen met baby(s) in de luier
Jonge gezinnen met een baby kunnen een tweede restafvalcontainer en/of een ontheffing 
van het variabele deel van de afvalstoffenheffing aanvragen. De ontheffing houdt in:
 10 gratis aanbiedingen per jaar van de minicontainer voor restafval, of;
 50/100 gratis inworpen per jaar in de verzamelcontainer voor restafval. 
De tweede container en/of de ontheffing eindigt automatisch na twee jaar, tenzij 
gemotiveerd om verlenging wordt gevraagd. 

Voor luiers en incontinentiemateriaal worden in de hoofddorpen verzamelcontainers voor 
restafval geplaatst. 
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N.B.: De mogelijkheid van een tweede restafvalcontainer en het gebruik van een 
verzamelcontainer voor restafval vervalt zodra de gemeente is gestart met een gescheiden 
inzameling van luiers en incontinentiemateriaal met verzamelcontainers voor recycling van 
deze afvalstroom.

5.1.5 Grote gezinnen 
Gezinnen met zes of meer gezinsleden kunnen een tweede restafvalcontainer en/of een 
ontheffing van het variabele deel van de afvalstoffenheffing aanvragen. De ontheffing 
houdt in:
 5 gratis aanbiedingen per jaar van de minicontainer voor restafval, of;
 25/50 gratis inworpen per jaar in de verzamelcontainer voor restafval. 
De tweede container en/of de ontheffing eindigt wanneer de gemeente in haar systemen 
constateert dat de gezinsgrootte minder is dan zes leden.

5.2 Ruimtegebrek 

De containers voor oud papier en PMD zijn destijds bij het uitzetten niet verplicht 
gesteld. Huishoudens die deze containers niet wilden konden dat aangegeven bij de 
gemeente. Reden was vaak ruimte gebrek. Dit speelt vooral in buurten waar de tuinen 
klein zijn Deze huishoudens produceren nu relatief meer restafval. Invoer van een 
variabele afvalstoffenheffing kan tot gevolg hebben dat deze huishoudens een hogere 
afvalstoffenheffing gaan betalen dan dat nu het geval is. Wanneer daar om gevraagd 
wordt gaat de gemeente maatwerk bieden. Uitgangspunt daarbij wordt dat de 
huishoudens meedoen aan de gescheiden inzameling van GFT, PMD en oud papier met 
minicontainers. Voor de restafvalcontainer wordt dan een oplossing gezocht die tegemoet 
komt aan het ruimtegebrek. 
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BOA
Een buitengewoon 

opsporingsambtenaar (BOA) is in 
Nederland een beëdigd functionaris 

die bevoegd is tot opsporing en 
bepaalde, meestal een beperkt 

aantal of specifieke groep, 
strafbare feiten. 

6. Flankerend beleid 

6.1 Extra handhaving om illegale verwijdering bij variabele heffing te 
voorkomen 

Er bestaat vrees dat door een tarief op restafval de hoeveelheid zwerfafval en het aantal 
dumpingen van afval in de natuur toeneemt. In de praktijk blijkt dat mee te vallen. Een 
andere vrees is dat door een variabele heffing inwoners restafval gaan verwijderen via de 
minicontainers voor grondstoffen. Dit kan afkeur van grondstofstromen tot gevolg 
hebben met aanzienlijke financiële schades. Deze vrees is terecht zo blijkt uit ervaringen 
van andere gemeenten. Het is ook mogelijk dat verontreiniging van grondstofstromen 
optreedt doordat inwoners niet goed weten hoe het afval moet worden gescheiden Om 
dit te handelen heeft de gemeente afvalcoaches en opsporingsambtenaren nodig. 

6.1.1 Afvalcoaches 
Twee medewerkers van afvalinzameling worden opgeleid tot afvalcoaches. Deze coaches 
gaan inwoners desgevraagd helpen bij het scheiden van huisvuil. Daarnaast controleren 
deze medewerkers steekproefsgewijs (per straat) de inhoud van minicontainers. 
Wanneer blijkt dat er afval in zit wat er niet in thuis hoort wordt de inwoner daar door de 
afvalcoach op aangesproken. 

Nieuwe inwoners van buitenlandse afkomst zijn niet op de hoogte met de 
scheidingsregels. Gevolg is dat het huisvuil niet gescheiden wordt en/of in de verkeerde 
containers wordt aangeboden. Dit leidt tot onnodig restafval en verontreiniging van 
grondstofstromen. Verontruste autochtone inwoners hebben de gemeente daarop 
gewezen. De afvalcoaches gaan ook hier aandacht aan geven. 

6.1.2 Buitengewoon Opsporingsambtenaar 
(BOA) 

Naast afvalcoaches zijn ook boa’s nodig om het 
systeem van variabele heffing succesvol te maken. 
Boa’s hebben de bevoegdheid om boetes uit te 
delen. Zij kunnen inwoners een boete geven voor 
het dumpen van afval of voor het verwijderen van 
restafval/grondstoffen via de verkeerde container. 
Gemeente De Wolden heeft deze boa’s in dienst.

6.2 Communicatieplan 

De nieuwe inzameling vraagt veranderingen in het 
gedrag van de inwoners. Daarvoor is communicatie-inzet van de gemeente nodig. Zonder 
een goede communicatie wordt de invoering van een variabele heffing minder succesvol. 
Het meest effectief hiervoor is het ontwikkelen van een communicatiecampagne met een 
eigen stijl, beeldmerk en uitingen (‘Samen halen we er uit wat er in zit’).

6.2.1 Kernboodschap van het afvalbeleid 
Afval is grondstof. We willen die maximaal benutten en dat kan het best door het afval 
thuis goed te scheiden. De landelijke overheid heeft gemeenten de opdracht gegeven om 
in 2025 nog maar 30 kilogram restafval per inwoner per jaar over te hebben. Al het 
andere ‘afval’ zijn grondstoffen die te verwerken zijn tot nieuwe producten. 
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Daarom werken we aan een ander systeem van afval inzamelen. We maken het systeem 
zo dat thuis afval scheiden makkelijker en goedkoper wordt. We halen grondstoffen als 
GFT, PMD en oud papier aan huis op. Voor restafval gaan we (op termijn) werken aan 
een variabel tarief: grondstoffen halen we zonder kosten op, voor restafval moet per keer 
betaald worden. Wie weinig restafval overhoudt, is goedkoper uit dan wie veel 
overhoudt. 
Dit jaar voeren we al een aantal veranderingen in en we bereiden ons voor op het 
tariefsysteem dat in 2021 ingaat. We houden daarbij rekening met bijzondere 
omstandigheden: dan geldt maatwerk. 

6.2.2 Strategie 
We zetten in op kennis (wat gaat er gebeuren), draagvlak (neutrale tot positieve 
houding ten opzichte van nieuwe inzameling) en gedragsverandering (meer afval gaan 
scheiden).

De strategie is niet alleen gericht op informatieoverdracht. Een campagne die alleen 
gericht is op informatieoverdracht gaat niet bereiken dat mensen hun gedrag 
veranderen. Mensen maken namelijk het grootste deel van hun beslissingen op de 
automatische piloot. Om inwoners tot ander gedrag aan te zetten is het nodig om 
instrumenten te ontwikkelen die gericht zijn op: 
 het veranderen van sociale normen; zoals laten zien dat de meerderheid het al doet; 
 het motiveren tot ander gedrag; zoals een beloning; 
 weerstand verminderen; belangrijke strategieën hierbij zijn: erkennen, keuzes 

bieden en eenvoudig maken; 
 capaciteit en kennis: heeft de doelgroep de juiste informatie om het gewenste 

gedrag te vertonen?; 
 gelegenheid: zijn er barrières, zoals gebrek aan ruimte om te scheiden?; 

6.2.3 Algemene campagne en maatwerk 
Bij de overgang naar een nieuwe manier van afvalinzameling, spelen al deze 
bovengenoemde componenten een rol. Het gaat dus niet alleen om goede communicatie. 
Voor de campagne moet in kaart gebracht worden wat er speelt. Dit zal verschillen per 
doelgroep. Waar veel ouderen wonen, spelen andere gedragscomponenten een rol, dan 
in een buurt met veel gezinnen. Naast de algemene campagne worden specifieke 
elementen ontwikkeld die passen bij een bepaalde buurt om gedragsverandering te 
bereiken. 

6.2.4 Campagne in drie fases 
De campagne gaat uit van drie fases in de communicatie: 
1. Informeren en weerstand reduceren: voordat de nieuwe maatregel wordt 

toegepast 
2. Activeren gewenst gedrag: tijdens het uitvoeren van de maatregel 
3. Feedback op gedrag: na het uitvoeren van de maatregel, periodiek terugkoppelen 

resultaten 

Voorbeeld drie fasen verlagen ledigingsfrequentie van de minicontainers voor 
grondstoffen (GFT, PMD en oud papier)

Fase 1: informeren en weerstand reduceren
 Informeer de inwoners waarom de ledigingsfrequenties van de grondstofcontainers 

wordt verlaagd en hoeveel inzamelkosten ermee bespaard worden.
 Informeer de inwoners welke maatregelen er genomen worden om voor GFT de 

service hoog te houden.
 Informeer de inwoners verder over:

o de noodzaak van het scheiden van grondstoffen;
o welke nieuwe producten er van de grondstoffen worden gemaakt; 
o waarom de gemeente voor het scheiden van huisvuil aan huis heeft gekozen en 

niet voor het scheiden in de fabriek;
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o hoe de afvalstoffenheffing wordt berekend;
o wat de afscheiding betekent voor de afvalstoffenheffing. 

Fase 2: Activeren gewenst gedrag 
 Voorzie de inwoners van alle praktische informatie die ze nodig hebben om hun 

huisvuil goed te kunnen scheiden (ledigingsdagen, scheidingsregels, locatie 
verzamelcontainers voor glas en textiel, hui-aan-huis inzamelingen van textiel en 
openingstijden, tarieven en acceptatieregels milieustraat e.d.).

 De informatie wordt via De Wolder Courant, sociale media (Facebook en Twitter), de 
Afvalwijzer/afvalapp en gemeentelijke website verspreid 

 Herhaal de informatie vaak: dit is belangrijk voor bestendigen van gedrag 

Fase 3: Feedback 
 Menselijk gedrag wordt enorm gestuurd door feedback.
 Terugkoppelen hoe een dorp het doet stimuleert gewenst gedrag en verspreid de 

gewenste norm. 
 De boodschap moet gericht zijn op het gedrag bijvoorbeeld een informatiebord in het 

dorp met: De inwoners van Ansen hebben samen X kg GFT, X kg PMD en X kg oud 
papier gescheiden. 

6.3 Educatie 

6.3.1 Educatie op scholen 
Om de transitie ‘Van Afval naar Grondstof’ serieus te nemen is het belangrijk het 
onderwijs hierbij te betrekken. Vanuit educatieve en opvoedkundige doelstelling is het 
nodig leerlingen bewust te maken van de waarde van grondstoffen. De gemeente wil bij 
scholen bewustwording creëren om op een juiste manier grondstoffen te scheiden en hier 
een ondersteunde rol in spelen. Zo leren kinderen op de basisschool al dat afval scheiden 
normaal is en kunnen zij hun ervaring mee naar huis nemen zodat er thuis ook goed 
gescheiden wordt. Dit sluit ook aan bij de doelstelling van de Rijksoverheid, het 
terugdringen van restafval in de dienstensector (waaronder de scholen vallen). In het 
Rijksoverheidsprogramma “VANG Buitenshuis” (onderdeel van het Rijksbrede programma 
Nederland Circulair 2050) wordt onderzoek gedaan naar opschalingsmogelijkheden voor 
gescheiden inzamelen en afvalpreventie op scholen. 

Uit landelijke sorteeranalyse blijkt dat het afval van scholen veel PMD bevat. Scholen 
hebben het inzamelen van afval uitbesteed aan een commerciële afvalinzamelaar. Het 
contract met de afvalinzamelaar bestaat bij de meeste scholen uit het inzamelen van 
restafval. Wanneer de afvalinzamelaar een aanbieding doet om gescheiden in te 
zamelen, resulteert dit vaak in de toename van de afvalinzamelkosten. 

6.3.2 Huidige situatie afval op scholen in De Wolden 
Gemeente De Wolden biedt de scholen de mogelijkheid dit wel te doen. Sinds enkele 
jaren kunnen scholen mee doen aan de gescheiden inzameling van GFT, PMD en oud 
papier. De gemeente verstrekt daarvoor minicontainers die geleegd worden tijdens de 
gemeentelijke inzameling van deze grondstoffen. De scholen betalen voor de dienst een 
vergoeding van € 60 per jaar (incl. btw). Zeven van de 15 basisscholen maken hiervan 
gebruik, evenals een aantal sportverenigingen met een kantine. De gemeente zamelt hier 
geen restafval in. De Wolden overtreedt met deze dienstverlening de Wet markt en 
overheid en de Raamovereenkomst Verpakkingen.

De gewenste situatie is afvalvrije scholen. 

6.3.5 Educatie afgestemd het beleid
Gescheiden huisvuilinzameling en zwerfafval zijn een vast onderdeel in het jaarlijkse 
natuur- en milieueducatieprogramma (NME) voor basisscholen. Jaarlijks wordt € 5.000 
van de Nedvang vergoeding voor zwerfafval hiervoor beschikbaar gesteld. De lessen over 
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afvalscheiding dienen zoveel mogelijk gelijk te lopen met het grondstoffenbeleid. De 
nadruk binnen de afvallessen dient te worden afgestemd op de maatregelen die worden 
genomen. Dit wordt jaarlijks bepaald. Zo wordt het komende jaren veel aandacht 
besteedt de noodzaak van het gescheiden inzamelen van grondstoffen. Met de 
communicatiecampagne proberen we hier zoveel mogelijk huishoudens over te bereiken 
en hen aan te zetten tot ander gedrag. Als kinderen uit deze huishoudens op school 
vervolgens met dezelfde boodschap en gedragsverandering bezig zijn, versterken beide 
activiteiten elkaar. Herhaling van de boodschap, laten zien dat meer mensen dit doen 
(norm bevestigend) en het verspreiden van kennis, zijn essentieel om mensen van 
gedrag te laten veranderen.



39

7. Financiën 

Om de in dit grondstoffenplan voorgestelde maatregelen uit te voeren zijn er geen 
investeringen nodig. Er zijn wel eenmalige kosten in 2020 ter hoogte van
€ 46.500. Deze kosten worden gemaakt voor communicatie over het nieuwe 
inzamelsysteem, aanschaf van bladkorven e.d. (zie bijlage Financieel effect maatregelen 
grondstoffenplan). Deze kosten zijn niet meegenomen in de reinigingsbegroting 2020.

Naar verwachting vallen de exploitatiekosten vanaf 2021 structureel lager uit. Het gaat 
om verwachte besparing van € 212.000. Deze besparing wordt gerealiseerd door lagere 
verwerkingskosten voor restafval (1.300 ton minder restafval) en lagere inzamelkosten 
voor de GFT, PMD en restafval (verwacht aanbestedingsvoordeel). Het financiële effect 
van deze besparingen op de afvalstoffenheffing is onder het nieuwe inzamelsysteem 
lastig aan te geven vanwege de variabele afvalstoffenheffing. Inwoners kunnen namelijk 
zelf op de afvalstoffenheffing besparen door het afval goed te scheiden. 

7.1 Afvalstoffenheffingen 2020

Hieronder ziet u lasten en baten die worden toegerekend aan de afvalinzameling 2020. 
Hierin zijn geen financiële effecten van het Grondstoffenplan meegenomen. Onderstaand 
overzicht is afkomstig uit de begroting 2020-2023. 

Kostendekkendheid afvalstoffenheffing 2020

Totale lasten € 2.207.708

Stortrecht grof vuil -€ 24.000

Vergoeding ophalen grof vuil -€ 3.750

Saldo lasten na baten € 2.119.757

Begrote baten afvalstoffenheffing -€ 2.153.000

Kostendekkendheid 99%

Grondslag 2020

Eenpersoonshuishouden € 179,04

Meerpersoonshuishouden € 227,28
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7.2 Meerjarige effecten Grondstoffenplan 

Hieronder ziet u de meerjarige ontwikkeling van de te realiseren opbrengst uit de 
afvalstoffenheffing op basis van ongewijzigd afvalinzamelbeleid.

Ongewijzigde situatie 2020 2021 2022 2023 2024

Afvalkosten per jaar inclusief kostenstijging 2.200 2.200 2.244 2.288 2.333

Autonome kostenstijging (2%)  44 44 45 46

Totaal Afvalkosten inclusief effect 
grondstoffenplan 2.200 2.244 2.288 2.333 2.379

Overige opbrengsten buiten heffing 28 28 28 28 28

Te realiseren heffingsopbrengst 2.172 2.216 226 2.305 2.351

Totaal Afvalopbrengst inclusief effect 
grondstoffenplan 2.200 2.244 2.288 2.333 2.379

Kostendekkend% 100% 100% 100% 100% 100%

(bedragen x € 1.000)

Bij ongewijzigd afvalinzamelbeleid is de verwachting dat de te realiseren opbrengst uit de 
afvalstoffenheffing in 2024 stijgt naar € 2.379.000. Deze toename komt door de 
jaarlijkse kostenstijging (2% inflatie).

Hieronder ziet u de meerjarige ontwikkeling van de te realiseren opbrengst uit de 
afvalstoffenheffing inclusief de effecten uit het Grondstoffenplan

Situatie inclusief effect grondstoffenplan 2020 2021 2022 2023 2024

Afvalkosten per jaar inclusief kostenstijging 2.200 2.200 2.032 2.072 2.113

Effect Grondstoffenplan (structureel)  -212    

Effect Grondstoffenplan (incidenteel) 0     

Autonome kostenstijging (2%)  44 40 41 42

Totaal Afvalkosten inclusief effect 
grondstoffenplan 2.200 2.032 2.072 2.113 2.155

Overige opbrengsten buiten heffing 28 28 28 28 28

Te realiseren heffingsopbrengst 2.172 2.004 2.044 2.085 2.127

Totaal Afvalopbrengst inclusief effect 
grondstoffenplan 2.200 2.032 2.072 2.113 2.155

Kostendekkend% 100% 100% 100% 100% 100%

(bedragen x € 1.000)

Met de effecten uit het grondstoffenplan is de verwachting dat de te realiseren opbrengst 
uit de afvalstoffenheffing in 2024 stijgt naar € 2.155.000. Dit levert ten opzichte van het 
ongewijzigde afvalinzamelbeleid een besparing op van € 224.000. Deze besparing komt 
vooral door lagere exploitatiekosten die structureel vanaf 2021 doorwerken en de daardoor 
lagere jaarlijkse kostenstijging (inflatie). 

Besparing op de heffing 2020 2021 2022 2023 2024
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Besparing (inclusief lagere inflatie) 0 -212 -216 -220 -224
(bedragen x € 1.000)

7.3 Tarief ontwikkeling bij variabele heffing

De afvalstoffenheffing bestaat voor een huishouden na de start van de variabele heffing 
in 2021 uit een vast deel en uit een variabel deel. Inwoners kunnen het variabele deel 
beïnvloeden door goed afval te scheiden en minder vaak restafval aan te bieden. 
Inwoners gaan namelijk een bedrag betalen per keer dat zij hun restafval aanbieden met 
een minicontainer dan wel een afvalzak in een ondergrondse container werpen. Deze 
tarieven worden vastgesteld bij de begroting 2021.

Bij het bepalen van het vaste en variabele deel spelen een aantal zaken waar rekening 
mee moet worden gehouden. 
1. Hoe groter het variabele deel hoe groter de financiële prikkel om afval te scheiden 

(beoogd effect). Het omgekeerde geldt ook.
2. Een te grote financiële prikkel leidt tot illegale verwijdering (via 

grondstoffencontainers en dump in de natuur).
3. Bij een groot variabel deel loopt de gemeente een groter risico op onderdekking, 

omdat een raming moet worden gemaakt van het aantal aanbiedingen van een 
restafvalcontainer en een afvalzak. Vooral het eerste jaar is dat lastig.

In De Wolden zijn 10.000 minicontainer uitgezet voor de inzameling van restafval. Bij een 
4-wekelijkse inzameling kunnen deze containers samen maximaal 130.000 keer per jaar 
worden aangeboden. Tijdens de eerste 6 inzamelrondes in 2019 zijn er 50.000 
aanbiedingen geweest. Dit geeft een aanbiedpercentage van 83%. De inzameldienst heeft 
ervaren in andere gemeenten, dat bij invoering van een variabele heffing het 
aanbiedpercentage zakt naar 50% (bij gelijkblijvende inzamelfrequentie). Voor De Wolden 
zou dit neerkomen op 65.000 aanbiedingen per jaar. 

Rekening houdend met het vorenstaande zijn de onderstaande (mogelijke) tarieven 
bepaald voor een variabele heffing. De vaste tarieven leveren ca. 65% kostendekkendheid 
op en de variabele heffingen ca. 35 %

Vast deel eenpersoonshuishouden per jaar € 115,00

Vast deel meerpersoonshuishouden per jaar € 150,00

Minicontainer voor restafval per aanbieding € 10,00

Afvalzak met restafval van 60 liter € 2,00

 Afvalzak met restafval van 30 liter € 1,00

N.B.: Minicontainer 240 liter = 4 afvalzakken 60 liter = 8 afvalzakken 30 liter.
De inhoud van een zak is minder efficiënt te gebruiken dan de inhoud van een
minicontainer, daarom wordt voor de heffing een verhouding voorgesteld van 1 : 5 : 10.

Hieronder ziet u het effect van de (mogelijke) tarieven op de kostendekkendheid van de 
afvalinzameling 2021. 



42

Effect (mogelijke)tarieven op kostendekkendheid afvalinzameling 2021 

Te realiseren heffingsopbrengst 2021 € 2.004

Vast deel 10.036 65,00% € 1.303

Eenpersoonshuishouden/recreatie 2.789 -€ 115 -€ 321

Meerpersoonshuishoudens 7.247 -€ 140 -€ 1.015
vast

 Saldo vast Overdekking -€ 33

Variabel deel 130.000 35,00% € 701

aanbiedingen 240 liter 
minicontainer 50% 65.000 -€ 10,00 -€ 650

Hoeveelheid restafval in verzamelcontainers (kg) 107.000  

aanbiedingen 60 ltr. zak 50% 6 kg 8.917 -€ 2,00 -€ 18

aanbiedingen 30 ltr. zak 50% 3 kg 17.833 -€ 1,00 -€ 18

variabel

Saldo variabel Onderdekking € 16

Saldo         -€ 17

(bedragen x1000; - bedragen  voor een voordeel)

Nb: Bij een 4-wekelijkse inzameling kunnen de containers samen maximaal 173.000 keer
per jaar worden aangeboden. 
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Hieronder ziet het effect van de (mogelijke) tarieven op de afvalstoffenheffing voor 
meer- en eenpersoonshuishoudens.

meerpersoons 2021 2020 € 227  eenpersoons 2021 2020 € 179

ledigingen variabel totaal tov 2020  ledigingen variabel totaal tov 2020

1 € 10,00 € 150,00 -€ 77,00  1 € 10,00 € 125,00 -€ 54,00

2 € 20,00 € 160,00 -€ 67,00  2 € 20,00 € 135,00 -€ 44,00

3 € 30,00 € 170,00 -€ 57,00  3 € 30,00 € 145,00 -€ 34,00

4 € 40,00 € 180,00 -€ 47,00  4 € 40,00 € 155,00 -€ 24,00

5 € 50,00 € 190,00 -€ 37,00  5 € 50,00 € 165,00 -€ 14,00

6 € 60,00 € 200,00 -€ 27,00  6 € 60,00 € 175,00 -€ 4,00

7 € 70,00 € 210,00 -€ 17,00  7 € 70,00 € 185,00 € 6,00

8 € 80,00 € 220,00 -€ 7,00  8 € 80,00 € 195,00 € 16,00

9 € 90,00 € 230,00 € 3,00  9 € 90,00 € 205,00 € 26,00

10 € 100,00 € 240,00 € 13,00  10 € 
100,00 € 215,00 € 36,00

11 € 110,00 € 250,00 € 23,00  11 € 
110,00 € 225,00 € 46,00

12 € 120,00 € 260,00 € 33,00  12 € 
120,00 € 235,00 € 56,00

13 € 130,00 € 270,00 € 43,00  13 € 
130,00 € 245,00 € 66,00

14 € 140,00 € 280,00 € 53,00  14 € 
140,00 € 255,00 € 76,00

15 € 150,00 € 290,00 € 63,00  15 € 
150,00 € 265,00 € 86,00

16 € 160,00 € 300,00 € 73,00  16 € 
160,00 € 275,00 € 96,00

17 € 170,00 € 310,00 € 83,00  17 € 
170,00 € 285,00 € 106,00

7.4 Voorziening afvalinzameling 

De voorziening “Afvalinzameling” heeft als doel het tegengaan van een sterk 
schommelende afvalstoffenheffing. De voorziening is in 2018 uitgepunt geraakt door het 
exploitatietekort dat jaar. Om weer “vlees op de botten te krijgen zou besloten kunnen 
worden om de afvalstoffenheffing vanaf 2021 vier jaar lang met één procent extra te 
laten stijgen. 

7.5 Voorbehoud 

Voor een deel van de maatregelen in dit plan geldt dat de kosten voor de baten uitgaan. 
De baten treden pas op als de bewoner zijn aanbiedgedrag van restafval heeft 
aangepast. De effecten van de maatregelen zijn nooit 100% nauwkeurig te ramen. In dit 
grondstoffenplan is gerekend met gedragseffecten ontleend aan gemeenten die al 
ervaringen hebben met deze maatregelen. In dat licht mag de hier geschetste 
kostenberekening als realistisch worden beschouwd.
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8. Doorkijk naar de toekomst: Circulaire Economie 
Planning 

8.1 Op weg naar een circulaire economie
 
De overheid is er duidelijk over: in 2050 is onze economie 100% circulair6. Als 
tussendoel is gesteld om in 2030 50% circulair te zijn. Wat betekent dit voor gemeente 
De Wolden? Hoe kan een circulaire economie zorgen dat ook De Wolden een fijne plek 
blijft om te wonen en werken? Een circulaire economie creëert banen, reduceert de 
uitstoot van CO-2, behoudt materialen voor de lokale economie en levert (economische) 
waarde op. Een circulaire economie is een onmisbaar onderdeel bij het behalen van 
energiedoelstellingen. Het is een thema dat je met meerdere partijen lokaal moet 
oppakken en de gemeente is bij uitstek een geschikte partij om daarin een faciliterende 
rol te spelen. 

Om De Wolden op tijd voor te bereiden op een circulaire economie moet de gemeente nu 
beginnen de kansen in kaart te brengen. Kansen voor lokale werkgelegenheid, 
energiedoelstellingen en hoe lokale grondstoffen zoveel mogelijk in de gemeente benut 
kunnen worden. Immers over een aantal decennia zijn verschillende belangrijke 
grondstoffen waarop onze (lokale) economie draait uitgeput. De gemeente gaat 
aansluiten bij bestaande netwerken om kennis en ervaring te delen. Ook wordt gekeken 
welke grondstoffen belangrijk zijn voor de gemeente of welke grondstoffen lokaal 
beschikbaar komen en welke ondernemers en partijen binnen de gemeente aan de slag 
willen of al zijn met circulaire activiteiten. Een eerste stap is het opzetten van een 
circulair centrum. 

8.2 Circulair Centrum
 
In het onlangs verschenen Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2023 is één 
van de icoonprojecten het Circulaire Ambachtscentrum. Het doel is om in 2030 in 
Nederland een landelijk dekkend netwerk van circulaire ambachtscentra te hebben. Denk 
aan locaties waar combinaties van milieustraten, kringloop- en weggeefwinkels en 
ambachtslocaties geconcentreerd zijn. Bij deze ambachtslocaties is men bedreven in 
levensduurverlenging van producten door onder meer reparatie, het opknappen en uit 
oude producten nieuwe producten maken7. Voorgesteld wordt om de haalbaarheid van 
een dergelijk circulair centrum te onderzoeken. Voor initiatieven op dit gebied is binnen 
het programma van Rijkswaterstaat voor Circulaire Ambachtscentra subsidie 
beschikbaar.

Het Circulair Centrum wordt gezien als veelbelovende stap richting het verlagen van het 
grof restafval. Het is een plek waar faciliteiten voor hergebruik en demontage samen 
komen op een centrale plek. Het kan bestaan uit: een demontagehal, een bouwkringloop, 
een repaircafé en een gereedschapsbibliotheek. Verschillende gemeenten hebben 
inmiddels succesvolle pilots gedraaid met een bouwkringloop (Amersfoort,8 Rotterdam), 
demontagehal (Oss), gereedschapsbibliotheek9 en repaircafé. 

6 Rapport Nederland Circulair in 2050
7 Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2023
8 Klus de bouwkringloop
9 In Amerika al sinds de jaren 70 bekent. In Nederland sinds 2015 bijvoorbeeld De Deelkelder in Utrecht
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In een demontage hal worden door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
goederen gedemonteerd en dan verwerkt tot verkoopbare goederen (denk aan houten 
planken) of verder gescheiden in fracties die waarde hebben, zoals metalen, plastics en 
papier. In een bouwkringloop worden nog bruikbare bouwmaterialen van de milieustraat 
en lokale aannemers en de goederen uit de demontage hal verkocht. Bij een 
gereedschapsbibliotheek neemt men een abonnement op gereedschap, zodat inwoners 
dit niet zelf hoeven aan te schaffen. Een repaircafé is een plek waar defecte spullen 
gerepareerd kunnen worden door vrijwilligers. Dit draagt bij aan een langere levensduur 
van producten.
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9. Planning 

Maatregel 2020 2021 2022 2023 2024

De service op grondstoffen

- Nieuw inzamelsysteem x x

- Aanbesteden legen minicontainers voor PMD 
en GFT x

- Aanbesteden legen papiercontainer x

- Service op GFT optimaliseren x

- Gescheiden inzameling luiers x

- Milieuparkjes op orde x

- Maatwerk x

- Milieustraat x

De service op fijn restafval

- Nieuw inzamelsysteem x x

- Aanbesteden legen minicontainers voor 
restafval x

- Aanbesteden legen verzamelcontainers voor 
restafval x

Variabele heffing

- Invoeren variabele heffing x

Communicatiecampagne

- Campagne bewustwording x x x x x

- Campagne nieuw inzamelsysteem x

- Campagne variabele heffing x

Educatie op scholen x x x x x

- Afvalvrije scholen x

Op weg naar een circulaire economie

- Haalbaarheid Circulair Centrum x

Evaluatie beleid

- Evaluatie maatregelen/beleid x

Diversen

- Nieuwe afvalstoffenverordening x
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10. Overig

10.1 Zwerfafval

In aanvulling op de vergoedingen voor ingezameld en gerecycled verpakkingsafval 
(PMD), komen gemeente ook in aanmerking voor een Zwerfafvalvergoeding. Gemeente 
kunnen hiervoor een plan indienen via WasteTool. 

Voor de Zwerfafvalvergoeding kan gebruik worden gemaakt n van negen 
bestedingscategorieën:
 Gedragsbeïnvloeding
 Participatie/beloning
 Slimmere voorzieningen/middelen
 Prikkels ter beïnvloeding
 Slimmer beheer/opleiding
 Investering in inrichting
 Schoon Belonen
 Monitoring
 Overig

De bestedingscategorie Monitoring is nieuw. De VNG en het Afvalfonds Verpakkingen 
hebben afgesproken dat vanaf 2019 Monitoring Minimaal een voorwaarde is om in 
aanmerking te komen voor de Zwerfafvalvergoeding. Monitoring Minimaal omvat twee 
stappen.

Stap 1: Registratie van beleid en beheer
De gemeente registreert ieder jaar enkele kernpunten van de zwerfafvalaanpak. Dit doet 
de gemeente door in te loggen bij zwerfafval.incijfers.nl van NederlandSchoon en de 
online vragenlijst in te vullen. Wat zijn de ambities voor schoon en welke beeldkwaliteit 
wordt er nagestreefd? De gemeente legt vast hoe het beheer en de reiniging op 
hoofdlijnen zijn georganiseerd.

Stap 2: Beperkte monitoring van de beeldkwaliteit zwerfafval
De gemeente voert jaarlijks minstens 1 meetronde uit in het voorjaar (maart-juni) of in 
het najaar (september-november). Er wordt gemeten op 50 locaties, verdeeld over 
gebiedstypen en wijken, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen centrum en overige 
gebieden binnen de bebouwde kom. De 4 CROW beeldmeetlatten voor zwerfafval worden 
hierbij aangehouden (fijn en grof zwerfafval op verharding en grof zwerfafval in 
beplanting en op gras). De uitkomsten worden geüpload naar NederlandSchoon.

10.1.1 Besteding zwerfafvalvergoeding tot 2019
Gemeente De Wolden heeft vanaf 2012 ieder jaar een vergoeding aangevraagd en 
ontvangen. De jaarlijkse vergoeding bedraagt ca. € 27.000. Hiervan gaat jaarlijks € 
4.000 euro naar Natuur- en milieueducatie op basisscholen, waarmee o.a. de jaarlijkse 
theatervoorstelling over afvalinzameling en zwerfvuil in de Tamboer wordt bekostigd. Een 
ander jaarlijks terugkerend evenement is de Gemeentelijke Opschoondag waaraan elk 
jaar honderden basisschool leerlingen meedoen.

Verder is de vergoeding o.a. besteed aan: 

https://zwerfafval.incijfers.nl/
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 Blikvangers;
 Projecten op basisscholen, o.a. bolderkarren voor opruimen schoolplein en naaste 

omgeving;
 Slimme afvalbakken in de openbare ruimte;
 Een module beheer afvalbakken in het CMS;
 Een pilot gescheiden inzameling van evenementen afval;
 Een pilot gescheiden inzameling van afval in de openbare ruimte.

De pilot gescheiden inzameling evenementen afval is in 2018 uitgevoerd tijdens het 
Smaakmakers Festival in de Wijk. Met de resultaten is een draaiboek opgesteld. 
Organisatoren die afval gescheiden willen inzamelen, kunnen hiervoor ondersteuning 
aanvragen bij de gemeente. De ondersteuning bestaat uit hulp bij communicatie, het 
gratis beschikbaar stellen en brengen van inzamelmiddelen en hulp bij de gescheiden 
verwerking van het afval. Het laatste eventueel door gratis afvoer en verwerking via de 
gemeente. 

De pilot gescheiden inzameling afval in de openbare ruimte wordt in 2019 opgestart in 
het gebied van de supermarkten Jumbo/Aldi in Zuidwolde en het gebeid van supermarkt 
COOP in de Wijk. De inzamelmiddelen daarvoor zijn met de zwerfafvalvergoeding 2018 
aangeschaft. Wanneer de resultaten van de proef positief zijn, wordt er in meer gebieden 
gescheiden ingezameld.
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Bijlage 1: Was-wordt-lijst

Was Wordt

GFT
Ledigingsfrequentie minicontainer eens per 
2 weken

Ledigingsfrequentie minicontainer eens per 
3 weken

In de maanden januari en februari een 
4 wekelijkse inzameling

In januari en februari een 3 wekelijkse 
inzameling

6 extra inzamelrondes in voor- en najaar Geen extra inzamelrondes in voor- en 
najaar.

In de maanden mei, juni en juli een 
2 wekelijkse inzameling

In mei, juni en juli per maand 1 extra 
inzamelronde 

Extra GFT container heffing € 43,30 Extra GFT container gratis
In de maanden oktober, november en 
december 100 bladkorven 

In de maanden oktober, november en 
december 150 bladkorven 

Gratis storten van grof tuinafval bij de 
milieustraat

Gratis storten van grof tuinafval bij de 
milieustraat

In week 1 of 2 inzamelronde voor 
kerstbomen

In week 1 of 2 inzamelronde voor 
kerstbomen

Aan huis ophalen van 2 m3 grof tuinafval 
storttarief € 25

Aan huis ophalen van 2 m3 grof tuinafval 
storttarief € 25

Niet Op verzoek gratis biobakje voor op het 
aanrecht

Niet Compostvat voor een gesubsidieerde prijs 
van € 25

PMD
Ledigingsfrequentie minicontainer eens per 
2 weken

Ledigingsfrequentie minicontainer eens per 
3 weken

Gescheiden inzameling is vrijwillig Gescheiden inzameling verplicht
Textiel

In de dorpen Fort, Koekangerveld, Echten, 
Eursinge en Ansen staat nu geen 
textielcontainer

In elk dorp, met uitzondering van 
Eursinge, komt ten minste 1 bovengrondse 
brengvoorziening voor textiel

Oud papier en karton
Ledigingsfrequentie minicontainer eens per 
maand

Ledigingsfrequentie eens per 6 weken

Inzameling met scholen, verenigingen en 
kerken op zaterdag

Inzameling met scholen, verenigingen en 
kerken op zaterdag

Nee/Ja en Nee/Nee sticker JA/JA sticker
Luiers en incontinentiemateriaal

Niet Vooruitlopend op de gescheiden inzameling 
worden alvast in de vijf hoofddorpen 
brengvoorzieningen geplaatst 

Restafval
Ledigingsfrequentie minicontainer eens per 
4 weken

Ledigingsfrequentie minicontainer eens per 
3 weken

Gezin met 5 of meer gezinsleden heeft 
recht op gratis extra minicontainer

Gezin met 6 of meer gezinsleden heeft 
recht op gratis extra minicontainer

Gezin met baby in de luier heeft recht op 
gratis extra minicontainer. De container 
wordt voor 1 jaar verstrekt

Gezin met baby in de luier heeft recht op 
gratis extra minicontainer. De container 
wordt voor 1 jaar verstrekt
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Gezin met lid afhankelijk van 
incontinentieluier heeft recht op extra 
minicontainer

Gezin met lid afhankelijk van 
incontinentieluier heeft recht op extra 
minicontainer

Niet Extra restafvalcontainer € 250 per jaar
Milieustraat

Openingstijden:
Wo 13.00 – 16.00 uur
      18.00 - 20.00 uur (apr tot okt)
Vr   09.00 - 12.00 uur
      13.00 - 16.00 uur
Za  09.00 - 15.00 uur

Openningstijden:
Di   13.00 - 16.00 uur
Wo 13.00 - 16.00 uur
Do  13.00 - 16.00 uur
Vr   13.00 - 16.00 uur
Za  09.00 - 15.00 uur

Twee stortingen van 2m3 grof 
huishoudelijk restafval (GHA)gratis

Storten GHA altijd gratis (maximaal 2 m3 
per keer)

Twee stortingen van 2 m3 bouw- en 
sloopafval (BSA) gratis (wordt nu gezien 
als GHA

Storten BSA niet gratis

Storttarief BSA € 10 per 2 m3 Storttarief BSA € 10 per m3 (maximaal 2 
m3 per keer)

Aan huis ophalen van 2 m3 grof huisraad 
storttarief € 50

Aan huis ophalen van grof huisraad 
storttarief € 50 (maximaal 2 m3 per keer)

Vervanging van een kwijtgeraakte 
milieupas € 10

Vervanging van een kwijtgeraakte 
milieupas € 20

Afvalstoffenheffing
Vaste afvalstoffenheffing Afvalstoffenheffing met een vast en een 

variabel deel. Het variabele deel wordt 
berekend over het aantal aanbiedingen van 
de minicontainer voor restafval of het 
inworpen van een huisvuilzak van 60 of 30 
liter in een verzamelcontainer voor 
restafval. Het vaste deel is de heffing 2020 
minus € 87 / € 64 (meerpersoons- / 
eenpersoonshuishouden)

Sociale minima kunnen kwijtschelding 
aanvragen van de afvalstoffenheffing

Sociale minima kunnen kwijtschelding 
aanvragen voor het vaste deel van de 
afvalstoffenheffing

Baby in luier gratis extra minicontainer 
voor restafval

10 gratis aanbiedingen minicontainer
50 gratis inworpen afvalzak 60 liter
100 gratis inworpen afvalzak 30 liter

Bij gescheiden inzameling van luiers met 
brengvoorziening in wijk:
-50 gratis inworpen afvalzak 60 liter
-100 gratis inworpen afvalzak 30 liter
In die situatie geen gratis container meer 
voor baby in luier.

Minder valide of gehandicapte met veel 
medicijnafval en/of incontinentiemateriaal 
gratis extra container voor restafval

10 gratis aanbiedingen minicontainer
50 gratis inworpen afvalzak 60 liter
100 gratis inworpen afvalzak 30 liter

Gezin met 5 of meer leden gratis extra 
minicontainer voor restafval 

Gezin met 6 of meer leden:
5 gratis aanbiedingen minicontainer
25 gratis inworpen afvalzak 60 liter
50 gratis inworpen afvalzak 30 liter

Algemeen
Over de wijzigingen van het inzamelsysteem wordt uitgebreid gecommuniceerd. Er 
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wordt een communicatieplan opgesteld.
De financiële haalbaarheid van ondergrondse inzameling van glas en textiel in alle 
dorpen (muv Eursinge) wordt onderzocht
De behoefte van extra milieuparkjes (ondergrondse inzamelsystemen voor glas en 
textiel) in de vijf hoofddorpen, bijvoorbeeld centraal in nieuwe woonwijkjes of bij een 
toegangsweg, wordt onderzocht
Onderzocht wordt of aansluitingen op verzamelcontainer kunnen overgaan op een 
inzameling met minicontainers
Onder het Grondstoffenplan wordt gewerkt met een Klankbordgroep-Grondstoffen 
Bij ruimtegebrek voor het plaatsen van 4 minicontainers op het eigen perceel gaat de 
gemeente samen met de inwoner op zoek naar een passende oplossing
Voor een oudere inwoner die moeite heeft met het aan de straat plaatsen van de 
minicontainers of het brengen van huisvuilzakken naar een brengvoorziening gaat de 
gemeente samen met de oudere inwoner op zoek naar een passende oplossing
Inwoners, bijvoorbeeld nieuwe inwoners van buitenlandse afkomst, kunnen op verzoek 
hulp krijgen van een gemeentelijke afvalcoach bij het scheiden van afval 
Afvalcoaches gaan periodiek straatgewijs controleren of inwoners de afscheiding goed 
uitvoeren door controle van de inhoud van de minicontainers
Er worden opsporingsambtenaren ingezet bij illegale stortingen en het willens en wetens 
onjuist uitvoeren van de afvalscheiding (verontreinigen grondstofstromen)


