
Van Afval naar 

Grondstoffen

Kaders stellen om te komen tot een 

nieuw afvalbeleid



Het landelijke doel

100 kilogram restafval per persoon in 2020

30 kilogram restafval per persoon in 2025

186 kg 
in 2018

Landelijk doel is 
door Hillegom 
overgenomen!



Hoe komen we tot minder 

restafval? 

Er is een trendbreuk nodig

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) 



Kaders bepalen

1. Milieu, Service of Kosten?

2. Fysieke sturing of niet?

3. Financiële prikkel of niet?

4. Gewenningsmodel of ommezwaai?

5. Flankerend beleid? 



1. Milieu, Service of Kosten?



1. Milieu, Service of Kosten?

Bron: Landelijke benchmark 2017



Welke inspanning vragen we?

Welke inspanning willen mensen leveren? 

9 op de 10 vindt het 
streven naar 75% 

afval scheiden een 
goede zaak



2: fysieke sturing of niet?

Service op grondstoffen verhogen met 

inzamelmiddelen en hogere inzamelfrequentie EN:

Verder lopen met 
restafval

-Van minicontainer 
naar ondergrondse 
container (laagbouw)
- Ondergrondse 
containers restafval 
op grotere afstand 
van de woning 
(hoogbouw)

1x per 2 wk

1x per 4 wk

240l80l of 140l

Restafval minder 
vaak ophalen

- Van een keer in de 
twee weken naar 
een keer in de vier 
weken de 
container legen 
(laagbouw)

Restafval aanbod 
verkleinen

- Kleinere 
containers als 
standaard maat 
voor restafval

- Inworpopening 
ondergrondse 
container restafval 
verkleinen



Welke inspanning vragen we?

Welke inspanning willen mensen leveren? 

Afvalscheiden is “gedoe”

Ook bij nascheiden moet er 

aan de bron gescheiden 

worden

Bij nascheiden zijn er minder 

bakken/zakken nodig

Bij nascheiden is er minder 

beslag op de keuken, tuin en 

openbare ruimte

Zonder bronscheiding halen gemeenten het doel niet

Dat heeft ook effect op de kosten



Welke inspanning vragen we?

Welke inspanning willen mensen leveren? 

1 op de 3 wil het 
afval beter gaan 

scheiden

2 op de 3 gaat 
etensresten 

waarschijnlijk beter  
scheiden



3: Financiële prikkel of niet?

Diftar 

= 

gedifferentieerd tarief  

=

betalen voor aanbod 

restafval

47,7% van de 

gemeenten heeft 

een vorm van diftar

Bron: RWS, Afvalstoffenheffing 2018, dec 2018



3: Financiële prikkel of niet?

Belonen voor grondstoffen kan ook

Nog niet op grote schaal ingevoerd

Gaat om een aantal fracties die gescheiden op 

centrale punten ingeleverd kunnen worden

Levert enkele tientjes per jaar op



Welke inspanning vragen we?

Welke inspanning willen mensen leveren? 

Er is steun voor minder 
vaak ophalen restafval én 
voor de vervuiler betaalt



Bij 2x JA is er een combinatie 

van fysiek en financieel

Grondstoffen dichtbij huis kunnen 

aanbieden

+

Restafval wegbrengen of minder vaak 

kunnen aanbieden of kleinere container 

kunnen gebruiken

+

Per aanbieding (in een 

verzamelcontainer) of per lediging 

betalen voor restafval

En de ervaring uit 
Lisse nemen we mee



Welke inspanning vragen we?

Welke inspanning willen mensen leveren? 

Er is steun voor minder 
vaak ophalen restafval en 
voor de vervuiler betaalt



Verandering = Weerstand

Een verandering aanleren kost 21 dagen, 

Als je de verandering zelf wilde…

Wilde je het niet zelf (geen intrinsieke 

motivatie) dan duurt het tot wel 250 

dagen

Geef het na implementatie dus de tijd

4: Gewenning of ommezwaai?

Verandering = Weerstand



5: Flankerend

• Jonge en grote gezinnen?

• Maatwerk voor medisch afval?

• Ouderen

• PMD in zak of bak?

• Papier mini verplichten?

• Milieustraatbeleid

• Communicatie campagne

• Handhaving inzetten



We doen het in Hillegom al goed 

binnen het bestaande systeem!

Uit de participatie blijkt bereidheid 

om onnodige verspilling tegen te 

gaan

Afvalscheiden is ook bewustwording 

(preventie) 

“Samen verminderen we de afvalberg 

verder”

Goede communicatie is essentieel 

• gebruik ook voorbeelden van 

andere branches: 

verkeersveiligheid, smartphone 

gebruik

• Uitleg over wat waarom wanneer 

en hoe

Wat geeft het beste signaal af?



Vragen?


