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1. Inleiding 

 

De gemeente Hillegom heeft een nieuw afvalbeleid nodig. Het huidige beleid 

loopt af en het landelijke afvalscheidingsdoel is aangescherpt. Gesteld is dat 

er in 2020 maximaal 100 kilogram restafval per persoon per jaar is. In 2025 

moet dat verder verlaagd worden naar 30 kilogram. In 2018 was er in 

Hillegom gemiddelde 186 kilogram restafval per persoon. Er is dus bijna een 

halvering van het restafval nodig om het doel van 2020 te realiseren. Een 

nadere toelichting op de noodzaak een nieuw afvalbeleid vast te stellen volgt 

in deel 2 van voorliggende notitie. 

 

Opgemerkt dient te worden dat de inwoners van Hillegom het al goed doen 

binnen het bestaande systeem. En dat de helft van de mensen aangeeft 

het goed te doen maar het nog beter zou kunnen doen. Er is dus potentie 

en bereidheid! 

  

 
 

Betere afvalscheiding kan gerealiseerd worden een ander afvalinzamelmodel 

in te voeren. Globaal zijn er vier afvalinzamelmodellen die zorgen voor meer 

afvalscheiding dan het traditionele model, zoals nu in Hillegom toegepast 

wordt. Dit zijn1 (in willekeurige volgorde) omgekeerd inzamelen, diftar, een 

combinatie van beide systemen en nascheiding (voorscheiding voor 

verbranding).  

 

Een keuze voor een afvalinzamelmodel kan gemaakt worden door te starten 

met het stellen van kaders. Daar is voorliggende richtingennotitie voor 

bedoeld. Het gaat om het maken van keuzes voor de kaders:  

1. Milieu, Service of Kosten?  

2. Fysieke sturing of niet? 

3. Financiële prikkel of niet? 

4. Gewenningsmodel of ommezwaai? 

5. Flankerend beleid? 

In deel 3 worden alle kaders toegelicht. 

 

Uiteraard zijn er nog diverse combinaties en varianten mogelijk. Het strekt 

te ver om al deze combinaties in dit stadium in detail weer te geven. Het 

verwerken van combinaties en varianten vindt plaats, na de discussie in de 

raadscommissie, bij het opstellen van het afvalbeleid.  

 

 

 

                                                
1 In de bijlage is een nadere toelichting op omgekeerd inzamelen en diftar opgenomen. 
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2. Noodzaak van een nieuw afvalbeleid 

 

2.1 Naar veel minder restafval én een circulaire economie 

 

 
 

 

In 2020 is er gemiddeld nog maar 100 kilogram restafval per persoon per 

jaar. In 2025 moet dat verder dalen naar 30 kilogram. Zo stelt het landelijke 

doel voor de afvalscheiding2. Dit kan worden bereikt door te ontwikkelen 

naar een circulaire economie waarin afval niet verbrand wordt naar 

gerecycled wordt tot grondstof. 

 

Onze huidige samenleving is gebaseerd op een lineaire economie. We delven 

grondstoffen, maken er producten van, consumeren, danken producten af 

en de producten worden vernietigd. Hierdoor raken grondstoffen op, putten 

we het milieu uit en vernietigen we kapitaal (natuur en geld).  

 

In een circulaire economie worden producten niet vernietigd maar opnieuw 

ingezet als product of via recycling weer ingezet als bouwstof voor nieuwe 

producten. Gemeenten kunnen een bijdrage leveren aan de circulaire 

economie door met afvalstoffen een zo hoog mogelijke trede van de ladder 

van Lansink te bereiken. Deze ladder gaat van storten, naar verbranden met 

energie terugwinning, naar materiaal hergebruik, naar product hergebruik 

en tot slot naar preventie. Door te zorgen dat afval zo min mogelijk als 

restafval aangeboden en verbrand wordt, kunnen stappen gezet worden op 

deze ladder.  

 

 

  

                                                
2 zie ook het Publiek Kader Huishoudelijk afval 2025 
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2.2 Een trendbreuk nodig  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillegom heeft nog geen (grote) wijzigingen doorgevoerd in de 

afvalinzameling om het verscherpte landelijke afvalscheidingsdoel te 

realiseren. In 2018 is er in Hillegom gemiddeld 186 kilogram restafval per 

inwoner ingezameld. Om het landelijke doel te realiseren moet er een flinke 

stap gezet worden. Daarom is er een verandering in de afvalinzameling 

nodig. Het gaat om het inzetten van een trendbreuk waarbij het 

automatische gedrag doorbroken wordt.  

 

95 procent van ons handelen is onbewust. Hier valt het al dan niet scheiden 

van afval onder. In huis maken we de keuze om afval wel of niet te scheiden 

nu niet meer bewust. Tenzij, de voorzieningen wijzigen. Op dat moment 

wordt de routine doorbroken en ontstaan er nieuwe patronen. Het gedrag 

moet aangepast worden en zijn er nieuwe keuzes. De andere vijf procent 

van ons gedrag, bewust gedrag, wordt op dat moment aangesproken. Afval 

scheiden moet -voor nu- uit de 95 procent naar de bewuste vijf procent 

verplaatsen.  

 

In Hillegom is 186 kilogram restafval per persoon ingezameld. Het doel is 

100 kilogram. Er is een trendbreuk nodig waarbij het onbewuste 

afvalscheidingsgedrag doorbroken wordt. De gemeente kan de 

afvalinzameling op een andere manier organiseren en erover communiceren. 

De inzet van de inwoners is vervolgens nodig om minder afval als restafval 

weg te gooien. De bereidheid hiertoe is er bij de helft van de mensen in ieder 

geval. Welke afvalinzamelmodel Hillegom kiest, hangt af van de kaders. Op 

de volgende pagina’s volgt een toelichting hierop. 

Bewust gedrag  
(bij belangrijke keuzes, obstakels, slecht 

nieuws, kosten, etc)  

Afval (niet)scheiden is gedrag 
waar niet meer bewust over 

nagedacht wordt 

Onbewust gedrag  
(dagelijkse handelingen)  
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3. Kaders 

 

3.1 Milieu, Service of Kosten? 

 

In de ideale situatie levert het nieuwe 

afvalbeleid het gewenste milieuresultaat 

op, ervaren mensen het nieuwe model als 

meer service en dalen ook de kosten voor 

het totale afvalbeheer. Uit de praktijk blijkt 

dat een dergelijk optimum lastig te 

bereiken is. Er zal dus een keuze gemaakt 

moeten worden welke van de drie 

onderdelen prevaleert. Met het vaststellen 

dat de gemeente wil voldoen aan het 

landelijke afvalscheidingsdoel zou deze 

keuze gemaakt zijn. Het milieu prevaleert 

dan. Aanvullend kan gekeken worden hoe 

de kosten voor het nieuwe afvalinzamelmodel beperkt kunnen worden en 

hoe de servicebeleving in stand gehouden (of verbeterd) kan worden.  

 

Benchmark 

De landelijke benchmark wijst uit dat inzamelstrategieën met diftar het beste 

score op zowel milieugebied als kosten. Nascheiding van plastic, blik en pak 

scoort slechter op de milieu-as. De varianten van omgekeerd inzamelen 

scoren slechter op zowel de milieu-as als de kosten-as. Er zijn nog wel 

gemeenten die geen strategie hebben gekozen. Duidelijk is wel dat zonder 

strategie het milieudoel niet bereikt kan worden (de afvalscheiding blijft dan 

op een gelijk niveau) terwijl ook de kosten niet afnemen (de landelijke extra 

verbrandingsbelasting heeft gezorgd voor extra kosten voor het 

afvalbeheer). Onderstaande afbeelding toont de inzamelstrategieën en de 

scores op de as restafval (kg/inw) en op de as afvalbeheerkosten 

(€/huishouden).  
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Participatie 

Uit de bewonersparticipatie blijkt dat 9 op de 10 inwoners het streven naar 

het realiseren van het landelijke afvalscheidingsdoel een goede zaak vindt. 

Hiermee is er steun vanuit de inwoners om aandacht te geven aan het milieu. 

Onderstaande afbeelding geeft de conclusie weer van het gehouden 

bewonersonderzoek. 

 

 
 

 

 

3.2 Fysieke sturing of niet? 

 

Fysieke sturing richt zich op het beperken van de mogelijkheden om afval 

ongescheiden aan te kunnen bieden. Mensen moeten hierbij meer moeite 

doen om afval als restafval weg te gooien. Het weggooien van grondstoffen 

wordt makkelijker gemaakt. 

 

 

Afwegingen 

 

 Welke beperkingen zijn mogelijk, wenselijk en acceptabel? 

Er is een onderscheid tussen het aanbieden van afval in (ondergrondse) 

centrale voorzieningen en in containers die in de tuin staan.  

 

Voor centrale voorzieningen geldt dat deze op een verdere afstand van 

de woningen kunnen komen te staan. De loopafstand wordt dan voor de 

meeste mensen langer. Ook kan de inworptrommel verkleind worden 

zodat er per keer minder in past.  

 

Voor containers in de tuin geldt dat er aanpassingen komen op de 

aanbiedcapaciteit of het containervolume. Dan wordt bijvoorbeeld het 

aantal keer dat een container wordt geleegd verlaagd of worden er 

standaard kleinere restafval containers geplaatst.  

 

Het is ook mogelijk dat een gemeente voor alle typen bebouwing kiest 

om het restafval aan te laten bieden in centrale ondergrondse containers. 

Dat geldt dan zowel voor de hoog- als de laagbouw.  

1x per 2 wk 

1x per 4 wk 

240l 
80l of 140l 
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Benchmark 

Uit de landelijke benchmark (zie eerdere afbeelding) blijkt dat strategieën 

met omgekeerd inzamelen in ieder geval beter scoren dan geen strategie. 

Dat geldt zowel voor de as restafval (kg/inw) als de as afvalbeheerkosten 

(€/huishouden). Opgemerkt moet worden dat de getallen gemiddelden zijn 

van alle gemeenten die deel hebben genomen aan de benchmark. Dat 

betekent dat de restafvalscore van de gemeente Hillegom in de huidige 

situatie bijvoorbeeld al ligt op het niveau van nascheiden en omgekeerd 

inzamelen met frequentieverlaging. Zodra Hillegom een van deze strategieën 

invoert neemt het restafval verder af. Voor meer inzicht in de scores wordt 

verwezen naar de benchmark waarbij gemeenten vergeleken worden met 

gemeenten in dezelfde klasse. Hillegom behoort tot klasse B, waar de beste 

score 57 kilogram restafval is en de gemiddelde score 184 kilogram 

restafval. 

 

Participatie 

Afvalscheiden is “gedoe”, want het is een verandering ten opzichte van het 

huidige gedrag. Bij nascheiden van afval wordt de inwoner niet lastiggevallen 

met extra voorzieningen voor plastic, blik en pak. Want daar draait de 

nascheiding, of te wel voorscheiding voor verbranding, voornamelijk op. 

Zonder bronscheiding halen gemeenten het landelijke doel niet en ook bij 

nascheiden van plastic, blik en pak is bronscheiden van gft, glas, textiel, 

papier etc nodig. Uit de participatie blijkt dat 1 op de 3 inwoners afval beter 

wil gaan scheiden. 2 op de 3 geeft ook aan etensresten waarschijnlijk beter 

te gaan scheiden. Hieruit blijkt dat de inwoner van Hillegom meer 

afvalscheiden mogelijk niet zo veel gedoe vindt. Mits er uiteraard goede 

voorzieningen zijn en voorlichting over is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In de pers zijn volop voorbeelden te vinden van voor- en tegenstanders van afvalscheiden. 
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3.3 Financiële prikkel of niet? 

 

Bij een financiële prikkel wordt een directe relatie gelegd tussen het 

afvalaanbod en de kosten die hiervoor in rekening worden gebracht. In 2018 

had 47,7 procent van de gemeenten in Nederland een vorm van diftar (Bron: 

RWS). De meest toegepaste vorm is die van volume/frequentie. 
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Als de keuze valt op het laten betalen voor het aanbieden van restafval, dan 

zal er een diftar variant ingevoerd moeten worden. Als er gekozen wordt 

voor het belonen van het scheiden van afval dan is er op dit moment één 

geteste variant: Afval Loont. 

 

Bij de keuze voor diftar zijn de volgende aspecten van belang: 

 Vaststellen van de hoogte van de variabele tarieven: hoe hoger de 

tarieven voor restafval, hoe groter de stimulans om afval te scheiden. 

Echter, hoe meer de gemeentelijke afvalbegroting gedekt wordt door 

variabele inkomsten, des te groter het risico op onderdekking (en 

overdekking). 

 Er moet geïnvesteerd worden in hardware en software om het 

afvalaanbod te meten. 

 Er moeten organisatorische- en systeemaanpassingen doorgevoerd 

worden voor het kunnen registreren en factureren van afvalaanbod en 

de daarvan afhankelijke bedragen. Deze aanpassing dient in de 

gemeentelijke organisatie en bij de belasting innende organisatie 

doorgevoerd te worden. 

 Er zal een keuze gemaakt moeten worden voor het soort diftar 

(volume/frequentie is de meest toegepaste vorm). 

 Diftar kan ook tot tegenovergestelde effecten leiden: inwoners kunnen 

het gevoel hebben dat ze met het betalen van hoge kosten een plicht tot 

afvalscheiding hebben afgekocht. 

 Wordt diftar alleen op restafval (ongescheiden afval) toegepast of ook op 

GFT? Het risico op negatieve effecten bij toepassing van diftar op GFT 

lijkt groter dan bij het vrij kunnen aanbieden van GFT. Als het aanbieden 

van beide afvalstromen naar rato van aanbieden wordt geprijsd, kan dat 

leiden tot een afnemende motivatie of bereidheid om GFT te scheiden. 

 Bij het gebruik van ondergrondse containers voor restafval, bieden 

ouderen en minder validen vaak kleine afvalzakjes aan. Als niet op 

gewicht (is nog niet toegepast in Nederland in ondergrondse containers) 

verrekend wordt, maar op containergebruik, kost het aanbieden van een 

klein afvalzakje evenveel als een grote afvalzak. Hier zijn uiteraard 

technische en administratieve oplossingen voor beschikbaar, indien de 

gemeente ervoor kiest om deze doelgroep apart te behandelen. 

 

Bij de keuze voor belonen voor het scheiden van grondstoffen zijn de 

volgende aspecten van belang: 

 Het vergoeden van gescheiden aangeboden afval past volledig in de visie 

dat afval een grondstof is. Inwoners worden dan in feite 

grondstoffenleveranciers. 

 Bij het vergoeden van gescheiden aangeboden afval bestaat het risico 

dat het aangeboden afval vervuild is. Visuele controle is daarom vrijwel 

onvermijdelijk, hetgeen leidt tot relatief hoge kosten. 

 Als er niet veel te verdienen valt, zullen mensen de afweging maken of 

het de moeite waard is het afval te scheiden. 

 Het systeem van Afval Loont draait al een aantal jaren in een paar 

gemeenten. Voordat de gemeente besluit dat dit systeem ingevoerd kan 

worden, zal nader onderzoek gedaan moeten worden naar de werking 
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van dit systeem, de kosten en de resultaten. Overleg met de organisatie 

van Afval Loont is dan een eerste stap.  

 

Benchmark 

Uit de landelijke benchmark (zie eerdere afbeelding) blijkt dat strategieën 

met diftar het beste scoren. Dat geldt zowel voor de as restafval (kg/inw) 

als de as afvalbeheerkosten (€/huishouden). Praktisch alle 14 gemeenten 

die in de benchmark de doelstelling voor 2020 hebben bereikt, hebben een 

vorm van diftar. 

 

Participatie 

Het principe de vervuiler betaalt kan rekenen op steun van de inwoner van 

Hillegom. Over diftar verschillen de meningen. Het is dus van belang om 

diftar -als daarvoor gekozen wordt- op een goede manier te positioneren en 

de wijze van betalen zo in te richten dat mensen merken dat de vervuiler 

betaalt en dat erbij goed scheiden geld te verdienen is.  

 

 

BELANGRIJK! Bij 2x JA is er een combinatie 

fysiek en financieel 

De strategieën fysieke en financiële prikkels kunnen 

ook gecombineerd worden. Grondstoffen kunnen dan 

dichtbij de woning aangeboden worden. Restafval 

aanbieden is tegen betaling en kan worden 

weggebracht naar centrale containers, kan minder 

vaak aangeboden worden of kan alleen in een 

kleinere containers aangeboden worden. Deze 

combinatie van strategieën blijkt (landelijke 

benchmark) goed te score. In de klasse waar Hillegom ook zit, is de best 

presterende gemeente Lisse met diftar en omgekeerd inzamelen. Uiteraard 

zullen bij een keuze voor een gecombineerd systeem de ervaringen van Lisse 

meegenomen worden bij de invoering. 
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3.4 Gewenningsmodel of ommezwaai? 

 

Elke verandering roep weerstand op, zeker wanneer de verandering wordt 

opgelegd en niet vanuit een eigen intrinsieke motivatie tot stand is 

gekomen. Een verandering die wel vanuit de intrinsieke motivatie komt 

heeft circa 21 dagen nodig om te beklijven. Een verandering die is 

opgelegd heeft daarentegen tot wel 250 dagen nodig. Welke nieuwe vorm 

van afvalinzameling er dan ook ingevoerd, het heeft tijd nodig. 

 

Het kan voordelen hebben om de verandering in een keer door te maken. 

Dan is het volledig nieuwe afvalmodel gereed en de communicatie kan over 

het totale plaatje gaan. Alles in een keer kan ook te snel gaan voor de 

inwoners waardoor er weerstand ontstaat en het model niet de gewenste 

resultaten gaat opleveren. Een gewenningsmodel is dan de oplossing.  

 

 

3.5 Flankerend 

 

• Jonge en grote gezinnen 

Gemiddeld draagt een kindje 5.300 luiers (5 per dag). Met wegwerpluiers 

komt dat per kindje neer op zo’n 260 kilo luierafval per paar en 22 kilo per 

maand in de vuilnisbak. Er zijn initiatieven in ontwikkeling om luiers te 

recyclen. Tot die tijd kan de gemeente besluiten luiers ook al apart in te 

zamelen en te laten verwerken als restafval. Het aandeel restafval daalt 

daarmee nog niet maar de afvalscheiding bij de huishoudens wordt wel 

gestimuleerd. Daarbij is het ook een extra faciliteit die de gemeente kan 

bieden als de restafvalinzameling wordt ingeperkt. Luiers hoeven dan niet 

lang opgespaard te worden, of bij diftar hoeven luiers dan niet via de 

variabele heffing verrekend te worden.  

 

De hoeveelheid restafval is immers deels afhankelijk van de grootte van een 

huishouden. Hoe groter het huishouden hoe meer restafval er zou kunnen 

zijn. Bij het toewijzen van aanbiedcapaciteit zou hier rekening mee gehouden 

kunnen worden. Dit vergt een dynamische koppeling tussen de 

inwonersregistratie en de containersoftware. Een vergelijkbaar effect gaat 

op voor het minder vaak legen van minicontainers: grote huishoudens 

worden hierdoor eerder en meer beperkt dan kleine huishoudens. 
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• Medisch afval 

Medisch afval is onder andere stomamateriaal, incontinentiemateriaal, 

infuuszakken, verbandmiddelen en beschermingsmiddelen (bij 

thuisbehandeling). Dit afval bieden mensen nu bij het restafval aan. 

Wanneer de gemeente de restafvalinzameling wijzigt ontstaat er voor 

mensen met een medische indicatie een probleem.  

 

• Ouderen 

Wanneer er gekozen wordt voor omgekeerd inzamelen waarbij iedereen 

restafval naar centrale ondergrondse containers moet brengen, zou dat voor 

ouderen die minder krachtig zijn of slecht ter been zijn een probleem kunnen 

vormen. Omgekeerd komt het ook voor dat minicontainers aan huis voor 

ouderen te zwaar of onhandig kunnen zijn. Het is niet mogelijk om een 

minicontainer aan de straat te zetten wanneer er uitsluitend met een rollator 

gelopen kan worden.Uiteraard kan er eerst gezamenlijk gekeken worden 

naar hulp van naasten. Dit kan in samenwerking met de afvalcoach worden 

gedaan. Wanneer er geen hulp mogelijk is, kan gekeken worden welk 

maatwerk nodig is om toch het afval aan te kunnen bieden.  

 

• PMD in zak of bak? 

Plastic, blik en pak worden nu zowel door de hoogbouw als de laagbouw in 

zakken aangeboden. Dit geeft (zo wijst landelijke ervaring uit) de beste 

kwaliteit. Door PMD met minicontainers (bakken) in te zamelen, stijgt echter 

het aanbod. Er wordt dan meer PMD gescheiden omdat het in een bak 

bewaard kan worden tot het ophaalmoment. De vervuiling van de 

grondstofstroom neemt echter wel toe als er met bakken wordt ingezameld. 

Deze vervuiling betreft dan voornamelijk harde kunststoffen. De gemeente 

kan aanwijzen in welke inzamelmiddel PMD aangeboden moet worden, dat 

kan per type woning. Het is ook mogelijk de keuze aan de inwoner te laten. 

In het straatbeeld ontstaat dan wel een mix aan zakken en bakken. Daarbij 

zullen de kosten voor de inzameling toenemen omdat de inzameltijd 

toeneemt bij een mix aan middelen. Een tussenvariant is dat de gemeente 

bakken uitdeelt bij laagbouw, mensen deze zes maanden op proef gebruiken 

en daarna mogen inleveren (ervaring wijst uit dat de meeste mensen de bak 

dan houden). Voor hoogbouw kan het zakkensysteem blijven bestaan of er 

wordt geinvesteerd in het plaatsen van ondergrondse (pers)containers. 

 

• Papier mini? 

Voor de inzameling van papier is dezelfde keuze mogelijk als voor de 

inzameling van PMD: papier kan los aangeboden worden of in een bak 

(minicontainer). Het aanbod papier neemt toe als er met minicontainers 

wordt gewerkt, het hebben van een opslagmiddel is immers een hogere 

service. Wanneer het losse papier nu met verenigingen ingezameld wordt, 

kan de inzameling met bakken dit proces verstoren. Het inzamelen van 

papier in minicontainers door verenigingen is mogelijk maar doorgaans 

wordt de gecontaineriseerde inzameling niet in de avonduren of op zaterdag 

gedaan (i.v.m. geparkeerde voertuigen en de opstelplaatsen van de 

containers en de bereikbaarheid van de opstelplekken voor de 

inzamelvoertuigen). 
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• Milieustraatbeleid aanpassen? 

Zodra de inzameling in de wijken aangepast wordt, kan het afvalaanbod op 

de milieustraat wijzigen. Als de gemeente restafval wil beperken, dan is het 

raadzaam om hier ook regels voor in te stellen voor aanbod op de 

milieustraat. Het innemen van fijn huishoudelijk restafval kan stoppen of kan 

bijvoorbeeld tegen betaling. Ook de voorzieningen voor gft, papier en pmd 

zullen bekeken moeten worden. Wanneer bijvoorbeeld alle woningen dichtbij 

de woning pmd en papier kunnen aanbieden, kan een voorziening op de 

milieustraat overbodig zijn (of lijken). De voorzieningen zouden ook 

behouden kunnen blijven voor als mensen een enkele keer meer aanbod 

hebben dan in de eigen middelen past. Tot slot zal er duidelijk moeten 

worden hoe er omgegaan wordt met ongescheiden grof huishoudelijk afval. 

Mag dat nog gratis of ongesorteerd aangeboden worden?  

 

• Communicatiecampagne? 

Het invoeren van een nieuw afvalinzamelsysteem is niet voldoende om de 

gewenste resultaten te boeken. De inwoners zullen ook op de juiste manier 

gebruik moeten gaan maken van het systeem. De gemeente kan hiervoor 

een communicatiecampagne inzetten gericht op informeren, 

enthousiasmeren en gedragsverandering. Parallellen trekken met andere 

onderwerpen kan behulpzaam zijn. We rijden geen auto meer zonder gordel, 

er liggen steeds meer biologische producten en vleesvervangers in de 

schappen, mobiel telefoongebruik op de fiets wordt verboden.   

 

De standaard communicatie moet daarbij op orde zijn en de campagne kan 

gericht zijn op extra informatie. De extra informatie kan via diverse middelen 

verstrekt worden, het inzetten van afval(grondstof)coaches komt steeds 

vaker voor en deze persoonlijke communicatie blijkt goed te werken. In deze 

campagne kan ook educatie (lagere en middelbare scholen) een plek krijgen. 

Desgewenst kan de gemeente besluiten om direct het afvalvrije scholen3 

concept te introduceren.  

 

• Handhaving inzetten? 

Een wijziging in het afvalinzamelsysteem vergroot het risico op bijgeplaatst 

afval en op vervuiling in de containers met grondstoffen. Als er niet 

handhavend opgetreden kan of mag worden, dan zal dit risico moeilijk te 

verhelpen zijn. Het inzetten van handhavers kan ook een negatieve 

uitstraling hebben. Dit kan ondervangen worden door duidelijk te 

communiceren over het doel van de inzet en een aanpak in te stellen die met 

name gericht is op communicatie. 

 

 

  

                                                
3 Scholen worden dan aangemerkt als organisaties met een economische activiteit maar met 

een maatschappelijk belang. Scholen gaan afval gescheiden aanbieden en ook scheiden in de 
klaslokalen. Ook levert de school een maatschappelijke bijdrage door educatie op school over 
afvalscheiden en het vorkomen van zwerfafval en ondersteunt dat laatste door prikacties te 
organiseren. Het restafval mag een afvalvrije school dan gratis aanbieden.   
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4. Tot slot 

 

 

Hillegom doet het al goed binnen het bestaande systeem. Met 186 kilogram 

restafval per persoon per jaar is er tevens potentie voor verbetering. Uit de 

gehouden inwonerparticipatie blijkt bereidheid om onnodige verspilling tegen 

te gaan. 9 op de 10 mensen vindt het landelijke doel voor afvalscheiding een 

goede zaak. 1 op de 3 mensen wil de afvalscheiden verbeteren.  

 

Afvalscheiden is ook bewustwording. “Samen verminderen we de afvalberg 

verder”. Dat doen we door een ander systeem in te voeren en door 

flankerend beleid op te zetten om het systeem te laten werken.  

 

Het afvalbeleid wordt vastgesteld door de gemeenteraad, rekening houdend 

met het belang voor het milieu en de wensen van de inwoners. Door eerst 

kaders vast te stellen, kan een afvalbeleid opgesteld worden. Voorliggende 

richtingennotitie nodigt uit om deze kaders te bediscussiëren, aan te passen 

en /of aan te vullen en vast te stellen. 
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5. Bijlage Verdieping Omgekeerd inzamelen en Diftar 

 

 

Inleiding  

Gezien het landelijke afvalscheidingsdoel van maximaal 100 kilogram 

restafval per inwoner per jaar zijn veel Nederlandse gemeenten aan de slag 

gegaan met het aanpassen van het afvalbeleid. De druk om aan dit doel te 

voldoen wordt vergroot door de extra belasting die het Rijk int op het 

verbranden van restafval. 

 

Voorheen was in de meeste gemeenten de afvalinzameling gericht op het 

kunnen aanbieden van restafval. Bij laagbouwwoningen stonden vaak 

minicontainers bij de woning die om de week of soms nog wekelijks geleegd 

werden. Bij hoogbouwwoningen stonden de voorzieningen voor restafval zo 

dicht mogelijk bij het complex en waren er ook complexen met inpandige 

restafvalcontainers.  

 

Om het restafval aan de bron sterk te verminderen zijn er globaal genomen 

twee richtingen: 1) restafval op afstand plaatsen en grondstoffen aan huis 

inzamelen, bekend als omgekeerd inzamelen (fysieke prikkel) en 2) naast 

een vaste afvalstoffenheffing apart laten betalen voor het aanbieden van 

restafval, bekend als diftar (financiële prikkel). Naast de 

bronscheidingsvarianten zijn er ook gemeenten die deels of volledig 

voorscheiding voor verbranding toepassen (ook wel nascheiding genoemd). 

Onderstaand worden omgekeerd inzamelen en diftar nader toegelicht. 

 

Omgekeerd inzamelen 

Bij omgekeerd inzamelen gaat het erom dat de service van de 

afvalinzameling verlegd wordt naar het inzamelen van grondstoffen bij of 

nabij de woningen. Hierdoor kunnen mensen eenvoudiger grondstoffen 

gescheiden aanbieden en zal er aanzienlijk minder restafval overblijven.  

 

Bij laagbouwwoningen worden in dit model doorgaans plastic verpakkingen 

(sinds een aantal jaren in combinatie met drankpakken en soms ook blik), 

GFT, papier en karton aan huis ingezameld met minicontainers. Omdat 

laagbouwwoningen vaak al in ieder geval twee of meer minicontainers 

hebben (voor restafval, GFT en papier) kan ervoor gekozen worden om de 

restafvalcontainer te wassen en te voorzien van een oranje sticker. Vanaf 

dat moment is deze container voor plastic verpakkingen. Dit bespaart kosten 

omdat er geen nieuwe containers gekocht en uitgedeeld hoeven te worden. 

Voorwaarde is wel dat de minicontainers nog in goede staat zijn. Bovendien 

dient er een keuze gemaakt te worden voor het al dan niet uitrusten van de 

containers met een chip. Bij oude containers zit deze chip er vaak niet in en 

ontbreekt de behuizing. In die gevallen is het goedkoper nieuwe containers 

uit te delen en de oude containers in te nemen en te recyclen. Na de wisseling 

van restafval naar plastic aan huis inzamelen met een minicontainer wisselt 

het legen van de plastic- en GFT-containers elkaar om de week af.  

 

Bij hoogbouwwoningen worden voorzieningen voor plastic, GFT en papier 

dicht bij het gebouw geplaatst. Ondergrondse containers worden het meest 

toegepast, zodat er een rustig straatbeeld ontstaat. Voor GFT wordt vaker 
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gekozen voor bovengrondse of semi-ondergrondse containers zodat er 

minder vervuiling optreedt. Deze containers hebben een minder groot 

volume, ze worden vaker geleegd en de inworpopening is kleiner.  

 

Het aanbieden van restafval kan bij goede voorzieningen voor het aanbieden 

van grondstoffen op afstand worden gezet, bijvoorbeeld met ondergrondse 

containers. Deze komen dan op centralere plekken in de wijken te staan, 

met maximale loopafstanden van de verste woningen gezien van circa 150 

tot 200 meter. Wanneer deze ondergrondse containers voorzien worden van 

een (elektronisch) slot wordt ook illegaal restafval geweerd zoals afval van 

bedrijven en afval van huishoudens met eigen containers bij de woning (die 

zouden anders onbeperkt kunnen aanbieden zonder afval te scheiden).  

 

Er kan gekozen worden om zowel de hoogbouw als de laagbouw gebruik te 

laten maken van ondergrondse containers om het restafval aan te bieden. 

Er kan ook gekozen worden om restafval bij de laagbouw nog wel in te 

zamelen met eigen containers. Dan krijgen deze woningen vier containers 

(vaak toegepast bij ruim opgezette percelen) of er kan een duocontainer 

gebruikt worden voor een combinatie van twee afvalstromen (indien er 

minder ruimte bij de woningen is maar wel gekozen wordt om vier stromen 

aan huis in te zamelen). Bij restafvalinzameling aan huis met minicontainers 

kan de inzamelfrequentie omlaag van een keer in de twee weken naar een 

keer in de vier weken (logistiek voordeel en een kostenbesparing) of kan er 

standaard gewerkt worden met een kleiner formaat restafval minicontainer 

(dan blijft de service bestaan van een keer in de twee weken kunnen 

aanbieden, wat vanwege hygiënische redenen gekozen kan worden).  

 

Diftar 

Diftar staat voor ‘geDIFferentieerde TARieven’. Hierbij betalen inwoners voor 

de hoeveelheid restafval die zij aanbieden. Afrekening kan plaatsvinden op 

basis van het aangeboden gewicht, het aangeboden volume, het aantal keer 

dat wordt aangeboden of een combinatie hiervan. Naast het 

gedifferentieerde tarief wordt ook een vastrecht in rekening gebracht voor 

de overige afvalbeheerkosten. Dit vastrecht kan (maar hoeft niet) 

gedifferentieerd worden naar de grootte van een huishouden, dus 

bijvoorbeeld één- of meerpersoonshuishouden. 

 

In 2017 had 46 procent van de gemeenten diftar. De meest voorkomende 

diftar-variant is volume/frequentie (van de 46 procent hanteert 25 procent 

deze variant) waarbij inwoners met een eigen minicontainer, die bij diftar 

een chip krijgt, betalen voor het aantal keer dat ze de container laten legen. 

De volume variant geeft aan dat mensen een keuze kunnen maken in welk 

volume container ze wensen en dat de prijs per lediging per volume verschilt. 

Voor mensen die gebruik maken van een ondergrondse container geldt in 

deze variant dat per keer dat er een zak in een ondergrondse container wordt 

gedaan een ‘tik’ wordt verrekend.  

 

Om diftar te kunnen voeren moet alle informatie over het aanbod restafval 

goed gestroomlijnd worden, de data moet juist, tijdig en betrouwbaar zijn. 

Zowel de gemeente als de inzameldienst dienen een protocol op te stellen 

over hoe de diftar data wordt verkregen en hoe er met de data wordt 
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omgegaan. Het invoeren van diftar inclusief het hanteren van een aantal 

testmaanden waarin de data van de inzameldienst naar de belasting innende 

organisatie gaat duurt circa negen maanden, afhankelijk van het 

basissysteem in een gemeente (zoals het hebben van minicontainers met 

chips en ondergrondse containers afgesloten met een elektronisch slot). 

 

Bij het vaststellen van de diftar-tarieven hebben gemeenten keuzevrijheid. 

Belangrijke uitgangspunten zijn dat de totale afvalstoffenheffing maximaal 

100 procent dekkend is voor de afvalinzameling (de afvalstoffenheffing is 

een bestemmingsbelasting). Onderdekking is toegestaan met compensatie 

vanuit algemene middelen of de OZB. Bij diftar ontstaat er een risico voor 

de gemeente, omdat het afvalaanbod niet van tevoren vast te stellen is. De 

inkomsten zijn daarmee onzeker. In het diftar-tarief kan een deel van dit 

risico meegenomen worden. Bij het vaststellen van het diftar-tarief moet een 

balans gevonden worden tussen het risico dat de gemeente kan en wil lopen 

(tekorten moeten gedekt kunnen worden uit de egalisatiereserve) en de 

hoogte van het tarief zodat er een uitdaging voor de inwoners is om afval te 

gaan scheiden. Verder zijn er keuzes te maken over vrijstelling in verband 

met medisch afval, de mogelijkheden voor hoogbouw om afval gescheiden 

aan te bieden (deze zouden gelijk moeten zijn aan die van laagbouw om 

hetzelfde diftar-tarief te mogen hanteren), jonge gezinnen en de tijdelijke 

hoeveelheid luiers (die vooralsnog bij het restafval horen).   

 

Vergoeding voor gescheiden afval 

Een omgekeerde variant van diftar is het uitkeren van geld voor het inleveren 

van grondstoffen. Hierbij wordt uitgegaan van de waarde van afval. Een 

concept dat hier invulling aan geeft is ‘Afval Loont’. Inwoners kunnen de 

waarde van het afval, de grondstof, zelf benutten door dit naar een speciaal 

daartoe ingericht depot te brengen. Voor het ingeleverde afval wordt een 

vergoeding ontvangen die in relatie staat tot de marktwaarde. Waar de 

andere initiatieven vooral gericht zijn op de verschuiving van de balans 

tussen gemak en moeite, richt dit principe zich op een financiële motivatie. 

 

 

 


