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Kennisnemen van 
De evaluatie van het grondstoffenbeleidsplan 2016-2021, inclusief de gewijzigde inzameling. 
 
Inleiding 
In december 2015 stelde de raad het grondstoffenbeleidsplan 2016-2021 vast. Eind dit jaar verloopt 
het grondstoffenbeleidsplan. Het plan bevat één doelstelling en twee uitgangspunten:  
• maximaal 60 kilogram restafval per inwoner in 2021 met  
• een zo hoog mogelijke service voor de inwoner en  
• zo laag mogelijke kosten voor de afvalstromen die gescheiden kunnen worden aangeleverd. 
 
Een belangrijke maatregel om het de hoeveelheid restafval terug te dringen is het aanpassen van de 
wijze van huis-aan-huis inzameling (laagbouw). Deze maatregelen zijn inmiddels allemaal genomen 
en geëvalueerd. Het effect van de maatregelen op de hoeveelheid restafval is groot. In vier jaar tijd 
per inwoner bijna 100 kg minder restafval.    
 
Genomen maatregelen 
Sinds 2016 zijn de volgende maatregelen genomen: 
• Omruilen van 240 liter naar 140 liter restafvalcontainers in juni 2017. 
• Inzamelpilots met duobakken voor meer afvalscheiding aan huis in 2018-2019. 
• Gewijzigde inzameling aan huis voor restafval, papier en pmd per 1 oktober 2019. 
• Containerverzamelplaatsen instellen voor veiligere en efficiëntere inzameling in 2020. 
 
Maximaal resultaat 
De maatregelen leidden tot 99 kg per jaar minder restafval per inwoner in 2020. Dit was in 2016 nog 
194 kg restafval per jaar per inwoner en nu 95 kg. Met de maatregelen die we namen is dit het 
maximale resultaat. Een verdere daling van het aantal kg per inwoner is alleen mogelijk door extra 
maatregelen te nemen om het restafval te verminderen. Denk aan extra maatregelen bij hoogbouw 
en de milieustraat. Geconcludeerd kan worden dat een zeer goed resultaat is behaald, ook in 
vergelijking met andere gemeenten (zie de grafiek).  
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De maatregel om containerverzamelplaatsen in te stellen is gericht op het bevorderen van 
verkeersveiligheid en zorgt door efficiëntie voor lagere inzamelkosten en is milieuvriendelijker.  
 
Zo hoog mogelijke service en laag mogelijke kosten 
Zo hoog mogelijke service vertaalt zich in de maatregelen tot het inzamelen ‘zo makkelijk mogelijk 
maken’. Door pmd voortaan huis-aan-huis op te halen in plaats van het wegbrengen van zakken op 
bepaalde dagen en locaties en door voor papier een container beschikbaar te stellen. Voor het 
serviceniveau is vooraf geen norm vastgesteld en er heeft geen nulmeting plaatsgevonden en 
daardoor is niets gemeten.  
 
De totale kosten voor de huishoudens zijn met 15% gedaald tot onder het Nederlands gemiddelde.  
Dit komt door het zeer goede resultaat van restafvalvermindering dat de stijgende kosten voor 
andere stromen en de milieustraat sterk heeft gedempt. Het uitgangspunt voor zo laag mogelijke 
kosten voor de stromen die gescheiden kunnen worden aangeleverd is hiermee waargemaakt.  
 
Aanbeveling 
We zijn op de goede weg als het gaat om afvalscheiding en het zorgen dat waardevolle grondstoffen 
hergebruikt kunnen worden. Voor het behalen van 60 kg per persoon of minder zijn andere 
maatregelen nodig. Er wordt daarom aanbevolen een nieuw grondstoffenbeleidsplan te maken. 
Zaken die hierin aan bod moeten komen zijn: bewustwording, preventie, communicatie, educatie, 
recycling en hergebruik van grondstoffen. Aparte aandacht is nodig voor onder andere de inzameling 
bij hoogbouw, zwerfafval, de kringloop en milieustraat.  
 
Vervolg 
Het huidge beleidsplan loopt dit jaar nog door. De bevindingen uit het evaluatierapport zijn input 
voor het nieuwe grondstoffenbeleidsplan. Evenals de door de raadsleden aangedragen 
verbetermogelijkheden na het werkbezoek aan de milieustraat. Het streven is een nieuw beleidsplan 
ter besluitvorming voor te leggen in de gemeenteraadsvergadering van 14 september 2021. 
 
Communicatie 
Het goede resultaat van het grondstoffenbeleidsplan is mede te danken aan de inzet van onze 
inwoners. We informeren hen over én complimenteren hen met dit resultaat via onze 
communicatiemiddelen.  
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