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Inleiding 
NVRD en Rijkswaterstaat organiseren ieder jaar voor gemeenten en publieke inzamelbedrijven de 
zogeheten benchmark huishoudelijk afval. De benchmark geeft inzicht in de effectiviteit van het 
gemeentelijk afvalbeheer en maakt het mogelijk om inzamelprestaties tussen gemeenten te vergelijken 
en van elkaar te leren. Meerlanden doet jaarlijks als inzamelbedrijf mee aan de benchmark. De informatie 
in deze samenvatting is afkomstig uit het algemene analyserapport peiljaar 2017 van de benchmark en 
onze bedrijfsrapportage. 
 
Meer informatie over de benchmark hha is te vinden op: www.bmha.nl 
Het analyserapport BMHA is te vinden op: https://www.bmha.nl/media/1271/analyse-peiljaar-2017.pdf 
Op de slotbijeenkomst in november zijn de analyse en trends van de benchmark gepresenteerd:  
https://bmha.nl/media/1272/presentatie-slotbijeenkomst-1-nov-2018.pdf 
 
 
Leeswijzer 
In het eerste deel wordt ingegaan op de algemene resultaten van het analyserapport BMHA, met 
aandacht voor: 

- Effectiviteit inzamelstrategieën 
- Diftar versus geen-diftar 
- Minicontainer versus verzamelcontainer  
- Best-practice gemeenten per hoogbouwklasse 

 
Het tweede deel gaat in op de resultaten van de Meerlanden-gemeenten in de benchmark: 

- Basisgegevens 
- Afvalbeleid/inzamelstrategieën 
- Milieuprestaties 

o Afvalscheiding en hoeveelheden 
o CO2 besparing 

   

http://www.bmha.nl/
https://www.bmha.nl/media/1271/analyse-peiljaar-2017.pdf
https://bmha.nl/media/1272/presentatie-slotbijeenkomst-1-nov-2018.pdf
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1 Hoofdlijnen uit het Analyserapport Benchmark Huishoudelijk Afval, peiljaar 2017 
 
Algemeen 
Aan de benchmark peiljaar 2017 hebben 131 gemeenten en afvalbedrijven deelgenomen. Drie factoren 
hebben grote invloed op de mate van afvalscheiding: 

- Aandeel hoogbouw 

- Tariefdifferentiatie 

- Inzamelstrategie 

 
Gemeenten met veel hoogbouw hebben gemiddeld meer restafval en minder afvalscheiding dan 
gemeenten met weinig hoogbouw. De benchmark onderscheidt vier hoogbouwklassen: A (50 tot 100% 
hoogbouw), B (30 tot 49%), C (20 tot 29%) en D (0 tot 19%). Gemeenten met tariefdifferentiatie scoren 
aanzienlijk beter op de hoeveelheid restafval en afvalscheiding dan gemeenten zonder diftar.  
Gemeenten en inzamelbedrijven passen verschillende inzamelstrategieën toe om afvalscheiding te 
bevorderen en de hoeveelheid restafval te minimaliseren. Steeds meer gemeenten richten zich bij de 
laagbouw op een serviceverhoging voor de grondstoffen (extra wijkcontainers of aan huis ophalen) in 
combinatie met serviceverlaging voor restafval (minder vaak aan huis inzamelen of wegbrengen naar 
wijkcontainers).  
 

 
 
Resultaten 
Onderstaand zijn de prestaties van alle (combinaties van) inzamelstrategieën weergegeven. Het gaat om 
de gemiddelden van de gehele benchmark, dus alle hoogbouwklassen samen. De combinatie van diftar 
en omgekeerd inzamelen scoort benchmark breed het best. Gemeenten zonder specifieke strategie 
gericht op de VANG-doelen scoren het minst. 

 
Effectiviteit inzamelstrategieën 
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Diftar 

 

 
Minicontainer versus verzamelcontainer 
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Best practice-gemeenten per hoogbouwklasse 
In paragraaf 3.3 van het analyserapport zijn per hoogbouwklasse de best presterende gemeenten 
beschreven met het minste restafval en de hoogste afvalscheiding. Gemeente Lisse scoort met 
omgekeerd inzamelen en diftar als beste in hoogbouwklasse B (30%-49% hoogbouw): 
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2 Meerlanden gemeenten in de benchmark, peiljaar 2017 
 
Meerlanden doet ieder jaar als inzamelbedrijf mee aan onderdeel B2 van de benchmark. Deze paragraaf 
geeft een samenvatting van resultaten van de gemeenten op milieugebied, zowel onderling als 
vergeleken met de benchmark-gemiddelden. De Meerlanden gemeenten zijn ingedeeld in 
hoogbouwklassen A, B en C, het totale verzorgingsgebied valt met 26% hoogbouw in hoogbouwklasse C. 
 
Basisgegevens 
Onderstaande tabel geeft de basisgegevens van de gemeenten in termen van inwonertal, aantal 
huishoudens en het aandeel hoogbouw. In de laatste kolom is het gemeentelijk afvalbeleid opgenomen. 
In 2017 heeft gemeente Lisse een nieuw afvalbeleid geïmplementeerd die gericht is op het behalen van 
de VANG-doelstellingen. Gemeente Haarlemmermeer heeft in november 2018 nieuw afvalbeleid 
vastgesteld, de andere gemeenten zijn bezig het formuleren van nieuw beleid.   

 
Gemeente Aantal 

inwoners 
Aantal 

aansluitingen 
% hoog-

bouw 
Hoogbouw-

klasse 
Afvalbeleid / inzamelstrategie 

Aalsmeer 31.373 12.965 21% C  ‘oud beleid’ 

Bloemendaal 22.826 9.592 25% C  ‘oud beleid’ 

Diemen 27.272 13.634 58% A  ‘oud beleid’ 

Haarlemmerliede c.a. 5.665 2.412 22% C  ‘oud beleid’ 

Haarlemmermeer 146.003 61.165 26% C Nieuw beleid november 2018  

Heemstede 26.936 11.915 35% B  ‘oud beleid’ 

Hillegom 21.316 9.445 30% B  ‘oud beleid’ 

Lisse 22.717 10.066 31% B O.I. en diftar miv 2017 

Noordwijkerhout 16.318 7.097 28% C  ‘oud beleid’ 

Meerlanden Totaal 320.426 138.291 26% C  

 
Inzamelstrategieën 
Gemeente Lisse heeft in 2017 omgekeerd inzamelen met diftar ingevoerd. De andere gemeenten pasten 
in dat jaar nog geen specifieke inzamelstrategie toe, die gericht zijn op het halen van de VANG-
doelstellingen. Vanaf 2018 nemen de gemeenten Aalsmeer, Bloemendaal, Diemen en Heemstede deel 
aan de nascheiding van het restafval bij AEB, in aanvulling op de bronscheiding van pmd, zie laatste 
kolom.  
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Milieuprestaties 

Onderstaand zijn per gemeente de milieuprestaties weergegeven en afgezet tegen de benchmark-
gemiddelden. Gemeente Lisse haalt ruim de VANG-doelstelling voor 2020 van 75% afvalscheiding en 
100 kg restafval per inwoner per jaar. 
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