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1 Inleiding 

 

 

De gemeente Hillegom heeft in 2009 het “Beleidsplan inzameling huishoudelijk afvalstoffen 

Hillegom 2010-2020” vastgesteld. Uitvoering van het afvalbeleid, mede gebaseerd op de ‘ladder 

van Lansink’, is als onderdeel van de dienstverleningsovereenkomst (DVO) uitbesteed aan de 

inzamelaar De Meerlanden.  

 

De Rijksoverheid heeft ter stimulering van de circulaire economie een ambitieuze doelstelling 

voor het afvalbeheer gesteld, welke ook opgenomen zal worden in het te vernieuwen Landelijk 

Afvalbeheer Plan (LAP). De doelstelling zoals deze recentelijk is verwoord in het VANG (Van 

Afval Naar Grondstof) programma is te komen tot maximaal 100 kg restafval per inwoner per 

jaar in 2020 of te komen tot minimaal 75% afvalscheiding.  

 

 

 

 

 

 

 

De recente ontwikkelingen in het landelijk afvalbeleid zijn redenen om het huidige afvalbeleid te 

herzien en nieuw beleid op te stellen. Om een goede invulling aan nieuw afvalbeleid te geven, 

moeten de kaders waarbinnen het afvalbeheer zich op korte en middellange termijn ontwikkelt 

door de gemeenteraad worden vastgesteld. De huidige vertrekpositie van de gemeente binnen 

de afvaldriehoek (milieurendement, dienstverlening en kosten) bepaalt daarbij de mogelijke 

ontwikkelingsrichtingen. Een peilend bewonersonderzoek wat in het voortraject kan worden 

uitgevoerd, kan daar ook in bijdragen.  

 

Onderhavige startnotitie, maar ook de uitkomst van het bewonersonderzoek, kan worden gezien 

als een inleidend stuk voor een nieuw op te stellen afvalbeleidsplan. In deze startnotitie worden 

de landelijke en gemeentelijke doelstellingen, evenals de randvoorwaarden op het gebied van 

huishoudelijk afval in beeld gebracht. Er worden in deze notitie vijf mogelijke inzamelscenario’s 

voor huishoudelijk afval geïntroduceerd die logisch volgen uit de huidige inzamelwijze van de 

gemeente en landelijke en lokale ontwikkelingen. 

 

  

De raad van de gemeente Hillegom heeft zich in november 2015 door middel van het aannemen 

van een amendement op de programmabegroting 2016 gecommitteerd aan deze landelijke 

doelstelling. Om deze doelstelling te realiseren wil de gemeente Hillegom een nieuwe 

beleidsnota ‘Huishoudelijk Afval’ opstellen, waarbij de landelijk gestelde doelen voor het jaar 

2020 richtinggevend zijn. 
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2 Inventarisatie en evaluatie 

De afvaldriehoek toont in één oogopslag de aspecten van het 

afvalbeleid: dienstverlening, milieu en kosten. De gemeente voert op al 

die aspecten regie. Hoe, dat is de uitkomst van de politieke keuzen die 

de gemeenteraad maakt in het afvalbeleidsplan. Zo ontstaat een 

evenwicht tussen wensen van burgers, financiële middelen en 

milieurendement. De gemeenteraad moet ook kiezen of de gemeente 

het gemeentelijk afvalbeheer zelf uitvoert, de uitvoering samen met 

andere gemeenten doet of de uitvoering uitbesteedt. De algehele 

prestatie van de gemeente wordt gebenchmarkt ten opzichte van 

vergelijkbare gemeenten. 

 

2.1 Milieu 
De milieuprestaties op het gebied van afval worden bepaald door de volgende aspecten: 

 De hoeveelheid huishoudelijk restafval per inwoner1. 

 De sorteeranalyse oftewel de samenstelling van het ongescheiden afval.  

 Het scheidingspercentage van herbruikbare materialen. 

 

Inwoners van de gemeente Hillegom produceerden in 2016 in totaal gemiddeld 515 kg afval per 

persoon, waarvan 224 kg ongescheiden restafval is. In onderstaande tabel is weergegeven welk 

aandeel daarvan fijn huishoudelijk afval is, als ook het aandeel grof huishoudelijk afval. In deze 

tabel zijn ter vergelijking eveneens de gegevens van vergelijkbare gemeenten gepresenteerd. 

Vergelijkbare gemeenten zijn gemeenten die qua stedelijkheid vergelijkbaar zijn en die een 

vergelijkbar tariefsysteem voor de afvalstoffenheffing hebben. Voor Hillegom zijn dat derhalve 

gemeenten met stedelijkheidsklasse 3 en een afvalstoffenheffing die is gebaseerd op vastrecht 

(elk huishouden betaalt hetzelfde) dan wel op het aantal personen per huishouden.  

  

                                                
1 Indien weinig faciliteiten voor afvalscheiding aanwezig zijn, zal de hoeveelheid restafval in het algemeen 

hoger zijn dan wanneer er veel faciliteiten zijn. Aan de andere kant speelt ook het gedrag van de burger 

een grote rol.  

Milieu

Kosten

Regie

Service

Figuur2.1: Afvaldriehoek 
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Fractie 

Hillegom 2016 CBS 2015 

kg/inw 
sted3 Vastrecht en 

aantal personen 

Restafval 187 197 

Gescheiden  180 191 

Totaal fijn ha 367 388 

Scheidings% fijn ha 49% 49% 

  
  Grof restafval 36 27 

Grof gescheiden 112 117 

Totaal grof ha 148 144 

Scheidings% grof ha 75% 81% 

  
  

Totaal restafval 224 224 

Totaal gescheiden 291 308 

Totaal afval 515 532 

scheidingspercentage 57% 58% 

 

Tabel 2.1: Afvalcijfers Hillegom (gebaseerd op landelijke definities) en vergelijkbare gemeenten 

 

Geconcludeerd kan worden dat: 

 totale hoeveelheid afval per inwoner in gemeente Hillegom in 2016 lager is dan het 

landelijk gemiddelde in 2015; 

 dit komt omdat de totale hoeveelheid fijn huishoudelijk afval lager ligt dan gemiddeld; 

 het scheidingspercentage fijn huishoudelijk afval ligt wel op gelijk niveau als gemiddeld; 

 het scheidingspercentage grof huishoudelijk afval ligt lager dan gemiddeld; 

 het totale scheidingspercentage ligt op vrijwel gelijk niveau met het gemiddelde. 

 

 

 

 

De sorteeranalyse uit 2015 (Figuur 2.2) toont aan dat het restafval voor circa 75% bestaat uit 

eenvoudig te scheiden grondstoffen, waarvoor een aparte inzamelstructuur bestaat. Uit deze 

analyse blijkt dat er nog veel grondstoffen beter aan de bron te scheiden zijn. Inwoners moeten 

worden aangemoedigd grondstoffen beter te scheiden en niet bij het restafval te gooien. 

In de figuur wordt de samenstelling van het restafval weergegeven op basis van verdeling 

gewicht.  
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Figuur 2.2: te scheiden stromen in het restafval o.b.v. sorteeranalyse 2015  

 

Combinatie van de resultaten van de gescheiden afvalinzameling en de sorteeranalyse, leveren 

per grondstof het volgende beeld op.  

 

 

Figuur 2.3: Scheiding van grondstoffen 

 

2.2 Service 
In figuur 2.4 laat het inzamelsysteem voor hoog- en laagbouw zien. Het inzamelsysteem 

bestaat voornamelijk uit ‘haalvoorzieningen’: de meeste soorten afval worden bij de laagbouw 

aan huis ingezameld. Glas, papier en textiel kunnen naar wijkcontainers gebracht worden.       
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In Tabel is weergegeven hoe vaak ingezameld wordt. Inwoners van de hoogbouw die geen 

ruimte hebben voor individuele inzamelmiddelen brengen hun afval naar een verzamelcontainer 

dan wel een wijkcontainer. 

 

 

 

Figuur 2.4 

Fractie Laagbouw Hoogbouw 

Restafval Rolcontainers: 1 x per 2 weken Naar verzamelcontainer brengen 

GFT Rolcontainers: 1 x per 2 weken Naar verzamelcontainer brengen 

PMD Zakken: 1 x per 2 weken Zakken: 1 x per 2 weken 

OPK Rolcontainers of dozen: 1 x per 2 

weken 

Rolcontainers of dozen: 1 x per 2 

weken 

Textiel  4 x per jaar en brengen naar 

ondergrondse brengvoorziening 

 4 x per jaar en brengen naar 

ondergrondse brengvoorziening 

Mogelijkheden tot extra 

Rolcontainer: 

rest- en gft- afval en OPK  

Verzamelcontainers/ 

milieuparkjes 

OPK, glas en textiel 

Tabel 2.2: Inzamelsysteem aan huis 

 

Inwoners van de gemeente Hillegom kunnen gebruik maken van de milieustraat. De 

openingstijden van de milieustraat zijn: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur en 

van 13.00 tot 16.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur.  

Inwoners kunnen bijna alle soorten grof huishoudelijk afval naar de milieustraat brengen. Grond 

en zand kunnen niet bij de milieustraat ingeleverd worden.  

 

Grof afval wordt op afroep aan huis opgehaald. De prijs per m3 is € 73,-. Inwoners krijgen 

hiervoor een aparte factuur. 

 

2.3 Kosten  
Met de afvalstoffenheffing die aan een huishouden wordt opgelegd, worden de directe en 

indirecte kosten van inzameling, afvoer en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen 

bekostigd. 
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De gemeente Hillegom hanteert een tariefsysteem op basis van grootte van huishouden.  

In de tabel hieronder is de afvalstoffenheffing voor 2017 opgenomen. 

 

Afvalstoffenheffing 2017 

Meerpersoonshuishouden € 262,50 

Klein huishouden € 236,30 

Tabel 2.3: afvalstoffenheffing 2017 

 

Gemiddeld betalen huishoudens in 2017 € 255,62 aan afvalstoffenheffing per jaar2. Het 

gemiddelde van stedelijkheidsklasse 3-gemeenten waarbij de afvalstoffenheffing op grootte van 

huishouden afgerekend wordt, ligt op € 236,-.  

 

De afvalbeheerkosten betreffen alle kosten die direct betrekking hebben op de huishoudelijke 

afvalinzameling. Onder deze kosten vallen onder andere de afvalverwerking en -inzameling van 

alle verschillende afvalstromen, beleidsondersteuning, de afvalbrengplaats en de kosten voor 

gemeentelijke inzet (beleidsadviseur en belastingen). De afvalstoffenheffing dekt in principe de 

afvalbeheerkosten volledig.  

 

2.4 Conclusie inventarisatie en evaluatie 
In onderstaande grafiek is de prestatie van de gemeente Hillegom op ‘kosten’ 

(afvalstoffenheffing) en ‘milieu’ (bronscheidingspercentage) weergegeven. De grijze bollen 

geven vergelijkbare gemeenten weer. 

 

 

Figuur 2.5: prestatie Hillegom in vergelijking met vergelijkbare gemeenten 

                                                
2 Dit is het gewogen gemiddelde van alle éénpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens. 
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Uit de inventarisatie is te concluderen dat de gemeente een relatief hoge afvalstoffenheffing 

heeft en gemiddeld scoort op het gebied van bronscheiding ten opzichte van benchmark.  

Daarnaast zijn ook de volgende conclusies te trekken: 

 De grootste winst op het gebied van ‘milieuprestatie’ kan de gemeente behalen door 

een betere scheiding van de grondstoffen (met name gft, oud papier, 

kunststofverpakkingen/PMD). 

 Door het faciliteren van een betere scheiding wordt de hoeveelheid ongesorteerd 

restafval teruggedrongen. Hierdoor dalen de verwerkingskosten van het ongesorteerde 

restafval en komen er meer inkomsten uit de verwerking van grondstoffen.  

 Het aantal brengvoorzieningen voor oud papier en karton, kunststoffen en glas voldoet 

aan de landelijke richtlijnen. 

 Gescheiden inzameling van gft-afval bij hoogbouw3 kan het scheidingspercentage van 

gft-afval aanzienlijk verbeteren. Dit kan middels een proef. Keukenemmertjes voor 

keukenafval worden ter beschikking gesteld en door extra communicatie worden 

inwoners van hoogbouw gestimuleerd deze stroom gescheiden aan te leveren.  

 Gedrag van inwoners moet beter worden gestuurd om het gewenste resultaat te 

bereiken. Dit kan door het optimaliseren van het huidige inzamelsysteem en meer en/of 

gerichtere communicatie en informatieverspreiding.  

                                                
3 De gemeente bestaat voor 25% uit hoogbouwaansluitingen. Dit is dus een aanzienlijk deel. 
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3 Doelstelling en randvoorwaarden 

Het Rijk werkt samen met andere overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties 

aan het programma 'Van Afval Naar Grondstof' (VANG). Het gezamenlijke doel is om meer 

duurzame producten op de markt te brengen, bewuster te consumeren én meer en beter te 

recyclen. Hiermee wil men de overgang stimuleren naar een 100% circulaire 

grondstoffeneconomie.  

 

 

Figuur 3.1: VANG-principe 

 

Het programma ‘VANG - Huishoudelijk Afval’ is onderdeel van het programma ‘VANG’. Met het 

programma ‘VANG - Huishoudelijk Afval’ wordt invulling gegeven aan de verbetering van de 

afvalscheiding en inzameling. Hierin is de doelstelling geformuleerd om vanaf 2020 maximaal 

100 kilo restafval per inwoner per jaar aan te leveren en te komen tot minstens 75% 

afvalscheiding. 

 

3.1 Doelstellingen 

De doelstellingen voor de gemeente Hillegom zijn als volgt te formuleren: 

 Milieu: het doel voor de gemeente Hillegom is de landelijke doelstellingen te volgen en 

te streven naar een maximale hoeveelheid van 100 kilo restafval per persoon per jaar 

en te komen tot minimaal 75% afvalscheiding per 2020. 

 Kosten: de kosten voor inwoners mogen (bij voorkeur) niet toenemen. Het uitgangspunt 

is een gelijkblijvende (of wanneer mogelijk lagere) afvalstoffenheffing.  

 Service: inwoners zijn tevreden over het serviceniveau van de afvalinzameling. 
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3.2 Randvoorwaarden voor grondstoffenbeleid  
 

3.2.1 De ontwikkelingen in Lisse en Teylingen. 

Inwoners van Lisse betalen nu voor het inleveren van restafval en brengen het zelf naar een 

ondergrondse container op afstand. Dit is het principe van ‘omgekeerd inzamelen met diftar’. De 

verwachting is dat het scheiden van afval daarmee wordt gestimuleerd en op termijn de Vang-

doelstelling wordt gehaald. De afvalcijfers van Lisse over het eerste halfjaar 2017 bevestigen 

deze verwachting. 

Huishoudens in Lisse hebben drie rolcontainers: 

één voor GFT, één voor PMD (plastic 

verpakkingsafval, met blik en drankenkartons) en 

één voor oud papier. Daarnaast heeft iedereen een 

pasje voor de ondergrondse restafvalcontainers die 

op strategische plekken in de gemeente staan. Het 

aanbieden van een zak restafval kost € 1,55 per 

keer. Daar staat tegenover dat het 

standaardbedrag voor de afvalstoffenheffing (het 

vastrecht) met 20% is gedaald ten opzichte van 

2016. De inzameling van glas en textiel is hetzelfde gebleven.  

 

De gemeente Teylingen is momenteel bezig met het opstellen van een nieuw afvalbeleid. Het 

uitgangspunt voor het plan is het verbeteren van het afvalscheidingspercentage van 62% nu 

naar 75% in 2020, waarbij maximaal nog maar 100 kilo restafval per inwoner per jaar vrijkomt. 

De gemeente betrekt haar inwoners nauw in het voortraject (bewonersavonden en 

inwonerenquête). De gemeenteraad beslist uiteindelijk welke maatregelen in het 

afvalbeleidsplan worden opgenomen. Momenteel liggen voor de gemeente Teylingen nog alle 

mogelijkheden open voor het nieuwe afvalbeleid.  

 
3.2.2 Rapport Rekenkamercommissie 

In 2014 heeft de rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout het afvalbeleid van 

de gemeenten Hillegom en Lisse onderzocht. De rekenkamercommissie heeft een onderzoek 

gedaan naar de invloed en sturing op het gemeentelijk afvalbeleid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusie: ´Het afvalbeleid van de gemeente Hillegom is nog niet 

doeltreffend en de mate van doelmatigheid kan worden verbeterd.’ 

 De huidige maatregelen zijn niet toereikend om de gestelde doelen te 

behalen; 

 Afvalbeheerkosten zijn hoger dan het landelijk gemiddelde;  

 Gedragsverandering bij inwoners is nodig. 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.tubantia.nl/polopoly_fs/1.5029467.1435214502!/image/image.jpg_gen/derivatives/landscape_800_600/image-5029467.jpg&imgrefurl=http://www.tubantia.nl/regio/almelo-en-omgeving/almelo/afvalauto-slikt-kliko-in-bewoner-zoekt-zich-rot-1.5029450&h=600&w=800&tbnid=BUOLT5-FJls20M:&docid=eNa-K8comIuYXM&hl=nl&ei=BQvoVvP6MYHJPeaMj6AC&tbm=isch&ved=0ahUKEwizkcaR48LLAhWBZA8KHWbGAyQQMwhbKCEwIQ
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Op basis van de uitkomsten van het onderzoek heeft de rekenkamercommissie enkele 

dringende aanbevelingen geformuleerd die moeten leiden tot een betere beheersing van het 

afvalbeleid. 

 

3.3 (Burger)participatie 

Inwoners kunnen op verschillende manieren en op verschillende momenten worden betrokken 

bij het opstellen van gemeentelijk beleid. Gemeente Hillegom is voornemens in het voortraject 

van het vaststellen van nieuw afvalbeleid de mening en gedachten van inwoners te peilen door 

het uitzetten van een bewonersonderzoek. De uitkomst van het peilende bewonersonderzoek 

wordt zoveel als mogelijk meegenomen in de vorming van het nieuwe afvalbeleid. De 

gemeenteraad stelt uiteindelijk het nieuwe afvalbeleid vast.  
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4 Mogelijke inzamelscenario’s 

De gemeenteraad kan, met inspraak van inwoners middels een bewonersonderzoek, uit veel 

verschillende inzamelscenario’s kiezen. Vijf denkbare scenario’s, die goed inpasbaar zijn in de 

Hillegomse situatie, zijn hieronder alvast op hoofdlijnen uitgewerkt.  

 

4.1 Scenario 1: huidig systeem handhaven aangevuld met noodzakelijke 

maatregelen 

Dit scenario geldt voor de korte termijn. In de looptijd van dit scenario wordt gebruik gemaakt 

van de tijd om de ontwikkelingen in de regio en landelijk te volgen, alvorens een definitieve 

keuze voor een volgend inzamelsysteem wordt gemaakt. Enkele maatregelen zijn hoe dan ook 

onvermijdelijk of kunnen met weinig investeringen en veranderingen al een positief effect 

hebben op de inzamelresultaten. Geadviseerd wordt in ieder geval de restafvalcontainers van 

een sticker te voorzien met een UHF chip. Hierdoor wordt het afvalbakkenbestand op orde 

gebracht en wordt ondervangen dat bedrijfsafval mee kan liften op het inzamelsysteem van de 

gemeente. Door het opschonen van het afvalbakkenbestand kan de hoeveelheid ongesorteerd 

restafval met 5-10% afnemen. Ook de brengvoorzieningen voor de gescheiden stromen worden 

geoptimaliseerd.  

In onderstaande tabel wordt samengevat weergegeven wat de verwachte consequenties zijn 

van dit scenario. De minderkosten voor de restafvalverwerking zijn hierin meegenomen. 

 

 Huidige situatie Sc. 1: noodzakelijk 

Hoeveelheid restafval, kg/inw 224 214 

Scheidingspercentage 57% 58% 

Kostenraming per huishouden, excl. btw  Ca. € 2,00 

VANG-doelstelling gehaald?  Nee 

Tabel 4.1: effecten Scenario 1 - noodzakelijk maatregelen 
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4.2 Scenario 2: verlagen inzamelfrequentie restafval 
Dit scenario houdt in dat meer service voor het gescheiden aanbieden van grondstoffen wordt 

aangeboden en minder service voor restafval. Hiermee worden inwoners aangemoedigd meer 

afval te scheiden en minder ongescheiden aan te bieden. 

 

 

 

Fractie Laagbouw Hoogbouw 

Restafval Rolcontainers: 1 x per 4 weken Naar verzamelcontainer brengen 

GFT Rolcontainers: 1 x per 2 weken Naar verzamelcontainer brengen 

PMD Rolcontainers: 1 x per 2 weken Keuze uit: 

Zakken: 1x per week  

Zakken: 1 x per 2 weken 

 

OPK Rolcontainers verplicht stellen, 1 x 

per 2 weken 

Rolcontainers verplicht stellen, 1 x 

per 2 weken 

Textiel 4 x per jaar en brengen naar 

ondergrondse brengvoorziening 

4 x per jaar en brengen naar 

ondergrondse brengvoorziening 

Mogelijkheden tot extra 

rolcontainer 

 gft- afval en papier  

Verzamelcontainers/ 

milieuparkjes 

Geoptimaliseerd voor de gescheiden stromen 

 

In onderstaande tabel wordt samengevat weergegeven wat de verwachte consequenties zijn 

van dit scenario. 

 Huidige situatie Sc. 2: verlagen 

inzamelfrequentie rest 

Hoeveelheid restafval, kg/inw 224 179 

Scheidingspercentage 57% 64% 

Kostenraming per huishouden, excl. btw  Kostenneutraal 

VANG-doelstelling gehaald?  Nee 

Tabel 4.2: effecten Scenario 2 – verlagen inzamelfrequentie restafval 
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Door communicatie of aanvullende maatregelen kan de hoeveelheid restafval nog verder dalen. 

De minderkosten voor de restafvalverwerking zijn hierin meegenomen, evenals de hogere 

opbrengsten van de grondstoffen kunststof verpakkingen en drankenkartons. 

 

4.3 Scenario 3: Diftar ofwel “U bepaalt wat u betaalt”  
Hiermee kan het huidige inzamelmodel gehandhaafd blijven, of enigszins worden aangepast. 

Het aanbieden van restafval wordt ontmoedigd door de prijsprikkel. Inwoners gaan betalen voor 

het aanbieden van restafval. Het serviceniveau blijft gelijk, maar kan ook omhoog.  

 

 

 

Fractie Laagbouw Hoogbouw 

Restafval Rolcontainers: 1 x per 2 weken 

€€ per aanbieding 

Naar ondergrondse container 

brengen, €€ per inworp. 

GFT Rolcontainers: 1 x per 2 weken Naar verzamelcontainer brengen 

PMD Zakken: 1 x per 2 weken of 1 x per 

week 

Naar ondergrondse 

brengparkjes brengen of zakken 

1 x per 2 weken of zakken 1x per 

week 

OPK Rolcontainers: 1 x per 2 weken, 

rolcontainer verplicht stellen 

Rolcontainers: 1 x per 2 weken, 

rolcontainer verplicht stellen, 

Textiel 4 x per jaar en brengen naar 

ondergrondse brengvoorziening 

4 x per jaar en brengen naar 

ondergrondse brengvoorziening 

Mogelijkheden tot extra 

Rolcontainer: 

rest- en gft- afval en papier  

Verzamelcontainers/ 

milieuparkjes 

Geoptimaliseerd voor de gescheiden stromen 
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In onderstaande tabel wordt samengevat weergegeven wat de verwachte consequenties zijn 

van dit scenario. 

 Huidige situatie Sc. 3: diftar op restafval 

Hoeveelheid restafval, kg/inw 224 150 

Scheidingspercentage 57% 70% 

Kostenraming per huishouden, excl. btw  Kostenneutraal 

VANG-doelstelling gehaald?  Nee 

Tabel 4.3: effecten Scenario 3 – diftar op restafval 

 

 

4.4 Scenario 4: Omgekeerd inzamelen 
Er is geen service voor het aanbieden van restafval aan huis. Inzameling van grondstoffen aan 

huis wordt verbeterd. De restafvalcontainer wordt een container voor PMD. Restafval moet men 

wegbrengen naar een container in de straat (bij voldoende dichte bebouwing). 

  

 

 

Fractie Laagbouw Hoogbouw 

Restafval Naar ondergrondse container 

brengen 

Naar ondergrondse container 

brengen 

GFT Rolcontainers: 1 x per 2 weken Naar verzamelcontainer 

PMD Rolcontainers: 1 x per 2 weken Naar ondergrondse 

brengparkjes brengen  

of zakken 1 x per 2 weken 

OPK Rolcontainers: 1 x per 2 weken, 

rolcontainer verplicht stellen, 

Rolcontainers: 1 x per 2 weken, 

rolcontainer verplicht stellen, 

Textiel 4 x per jaar en brengen naar 

ondergrondse brengvoorziening 

4 x per jaar en brengen naar 

ondergrondse brengvoorziening 

Mogelijkheden tot extra 

Rolcontainer: 

gft- afval  

Verzamelcontainers/ 

milieuparkjes 

Geoptimaliseerd voor de gescheiden stromen 
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In onderstaande tabel wordt samengevat weergegeven wat de verwachte consequenties zijn 

van dit scenario. 

 Huidige situatie Sc. 4: omgekeerd 

inzamelen 

Hoeveelheid restafval, kg/inw 224 179 

Scheidingspercentage 57% 64% 

Kostenraming per huishouden, excl. btw  Ca. € 5,00 

VANG-doelstelling gehaald?  Nee 

Tabel 4.4: effecten Scenario 4 – omgekeerd inzamelen 

 

 

4.5 Scenario 5: Omgekeerd inzamelen met diftar 
Aanbieden van restafval wordt maximaal ontmoedigd door zowel het wegvallen van de service 

aan huis alsmede de invoering van de prijsprikkel. Inzameling van grondstoffen aan huis wordt 

verbeterd. 

 

 

Fractie Laagbouw Hoogbouw 

Restafval Naar ondergrondse container 

brengen 

€€ per inworp 

Naar ondergrondse container 

brengen 

€€ per inworp 

GFT Rolcontainers: 1 x per 2 weken Naar verzamelcontainer brengen 

PMD Rolcontainers: 1 x per 2 weken Naar ondergrondse 

brengparkjes brengen of zakken 

1 x per 2 weken 

OPK Rolcontainers: 1 x per 2 weken, 

rolcontainer verplicht stellen, 

Rolcontainers: 1 x per 2 weken, 

rolcontainer verplicht stellen, 

Textiel 4 x per jaar en brengen naar 

ondergrondse brengvoorziening 

4 x per jaar en brengen naar 

ondergrondse brengvoorziening 

Mogelijkheden tot extra 

Rolcontainer: 

gft- afval  

Verzamelcontainers/ 

milieuparkjes 

Geoptimaliseerd voor de gescheiden stromen 
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In onderstaande tabel wordt samengevat weergegeven wat de verwachte consequenties zijn 

van dit scenario. 

 Huidige situatie Sc. 5: omgekeerd 

inzamelen met diftar 

Hoeveelheid restafval, kg/inw 224 128* 

Scheidingspercentage 57%  75%* 

Kostenraming per huishouden, excl. btw  Opbrengst ca. €5,00 

VANG-doelstelling gehaald?  Ja* 

*De geraamde inzamelhoeveelheden zijn mede gebaseerd op de eerste openbare cijfers van Lisse. Lisse 

bereikt na de eerste maanden met dit systeem een (voorlopig) scheidingspercentage van meer dan 80%. 

Tabel 4.5: effecten Scenario 5 – omgekeerd inzamelen met diftar op restafval 

 

 

4.6 Nascheiding 
Hillegom heeft altijd ingezet op bronscheiding en het huidige inzamelsysteem is daarop 

ingespeeld. Dat houdt in dat huishoudens wordt gevraagd bepaalde afvalstromen in huis al te 

scheiden en gescheiden aan te bieden aan de inzamelaar.  

Een aantal eindverwerkers van restafval biedt de mogelijkheid het huishoudelijk restafval 

achteraf te scheiden. De stromen goed geschikt voor nascheiding zijn vooralsnog kunststoffen, 

metalen en drankenkartons (PMD-stroom). Oud papier en karton en een organische natte 

fractie zijn bijvangst, nascheiding van deze stromen leidt nu nog tot kwaliteitsverlies en 

waardevermindering.  Het AEB wil dit jaar een sorteerinstallatie werkende hebben waar wordt 

ingezet op het kunnen nascheiden van PMD met oud papier en karton en gft-afval als bijvangst.  

Met alleen nascheiding van het restafval wordt met de huidige technieken en ontwikkelingen de 

VANG-doelstelling niet gehaald. Daarbij blijft bronscheiding een belangrijk sturingsinstrument 

op het aanbiedgedrag van inwoners. Het draagt bij aan de bewustwording over de waarde van 

grondstoffen en het belang van afvalscheiding.  Een combinatie van bron- en aanvullende 

nascheiding biedt de beste mogelijkheden voor een optimale recycling4.      

                                                
4 Zo blijkt uit een onderzoek van IPR Normag uit februari 2016: http://www.vang-

hha.nl/nieuw/kennisbibliotheek/@154330/grondstoffen/ 

 

http://www.vang-hha.nl/nieuw/kennisbibliotheek/@154330/grondstoffen/
http://www.vang-hha.nl/nieuw/kennisbibliotheek/@154330/grondstoffen/
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5 Mogelijkheden 

 

5.1 Samenvatting scenario’s 

Op basis van de vijf scenario’s die in de voorgaande hoofdstukken geschetst zijn, kan de 

inzamelsystematiek van gemeente Hillegom worden aangepast zodat het behalen van de 

ambitie en de gestelde doelstellingen tot de mogelijkheden behoort. In de onderstaande figuur 

zijn de mogelijke scenario’s nogmaals in beeld gebracht, ditmaal ook ten opzichte van elkaar. 

 

 

Figuur 5.1: de geraamde effecten van de scenario’s samengevat 

 

 

5.2 Invoering van een gekozen scenario 
De noodzakelijke maatregelen zijn in scenario 1 opgenomen. Deze basismaatregelen moeten 

vanzelfsprekend ook in alle andere genoemde scenario’s worden genomen. Er kan in theorie 

besloten worden geleidelijk toe te groeien naar een meer ingrijpender scenario op het 

inzamelsysteem. Het is natuurlijk ook mogelijk om vanuit de huidige situatie ingaande het jaar 

2020 over te gaan op de invoer van scenario 5. Het scenario dat op dit moment het meeste 

perspectief biedt op het realiseren van de eerder door de raad geformuleerde ambities. 
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6 Planning 

 Planning 

Raadsvoorstel en startnotitie naar college van B&W. September 2017 

Raadsvoorstel en startnotitie naar de raad. November 2017 

Opzetten participatietraject. Najaar 2017 

Rapportage participatietraject aan college en raad. Voorjaar 2018 

Besluitvorming nieuw beleid door college en raad September 2018 

Invoering nieuw beleid.  1 januari 2020 
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Bijlage 1 Uitgangspunten scenario’s 

Scenario 1: Huidig systeem aangevuld met noodzakelijke maatregelen 

In dit scenario zijn alleen kosten opgenomen voor investeringen die de gemeente zou doen, als 

ze niets aan het huidige inzamelsysteem zouden veranderen. Deze kosten zijn daarom de 

minimale kosten die gemaakt moeten worden, en zitten ook in alle scenario’s.  

 

Scenario 2: Inzamelfrequentie restafval omlaag 

In dit scenario wordt de inzameling van recyclebare materialen vergemakkelijkt en het 

aanbieden van ongescheiden restafval ontmoedigd.  

Dit scenario brengt doorgaans weinig investeringskosten met zich mee, maar laat de inwoners 

wel wennen aan het idee dat de service op restafval omlaag gaat. Implementatie van dit 

scenario heeft mogelijk nog niet het optimale effect op bronscheiding, maar biedt wel de 

mogelijkheid extra maatregelen in een later stadium toe te voegen. 

 

Uitgangspunten 

Voor de optimalisatie van de inzameling worden de volgende uitgangspunten genomen: 

Algemeen 

 Ondergrondse brengvoorzieningen voor grondstoffen worden op benchmarkniveau 

gebracht.  

 Meer communicatie over afval scheiden. 

 Milieustraat: Inwoners krijgen een toegangspas en de milieustraat wordt voorzien van 

toegangscontrole. Door middel van deze toegangspas worden afvaltoerisme en 

bedrijfsafval voor een groot deel voorkomen. 

 

Laagbouw 

 Alle huishoudens bij de laagbouw krijgen een rolcontainer ter beschikking voor de 

inzameling van PMD. 

 Rolcontainers van restafval worden voorzien van een sticker met chip. Elk huishouden 

krijgt de beschikking over één rolcontainer voor restafval, van 240 liter. 

 Restafval wordt één keer per vier weken ingezameld. Eén van de huidige restafvalroute 

wordt vervangen door een PMD-route. 

 Papier wordt aan huis ingezameld met rolcontainer. Circa 20% van de huishoudens 

beschikt nog niet over een papiercontainer. Deze worden aangeschaft en uitgezet. 

Inzameling door verenigingen blijft mogelijk. 

 

Hoogbouw  

 Bij de hoogbouw wordt een proef gestart om het scheiden van keukenafval meer te 

stimuleren. Deze inwoners kunnen gebruik maken van een keukenemmer met een bio-
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afbreekbare zak om het gescheiden inzamelen van keukenafval in de keuken te 

vergemakkelijken. 

 

Scenario 3: Diftar op restafval – “U bepaalt wat u betaalt” 

In dit scenario wordt diftar op restafval toegepast op basis van volume/frequentie. Inwoners 

worden financieel afgerekend op de grootte van hun restafvalcontainer en het aantal keer dat 

zij deze ter lediging aanbieden.  

Dit scenario brengt enige investeringskosten met zich mee. Na implementatie van dit scenario is 

het mogelijk nog verdere maatregelen te nemen om het scheidingsgedrag verder te motiveren.  

 

Uitgangspunten 

De belangrijkste uitgangspunten voor de kostenberekening zijn: 

Algemeen  

 De gemeente verzorgt zelf de afrekening aan de huishoudens. 

 De brengvoorzieningen worden geoptimaliseerd. 

 Meer communicatie over afval scheiden. 

 Milieustraat: inwoners krijgen een toegangspas en de milieustraat wordt voorzien van 

toegangscontrole. Door middel van deze toegangspas worden afvaltoerisme en 

bedrijfsafval voor een groot deel voorkomen. 

 

Laagbouw 

 Alle huisaansluitingen van de laagbouw die nu gebruik maken van rolcontainers, hebben 

na invoering van diftar de beschikking over één rolcontainer voor restafval en één 

rolcontainer voor gft-afval. 

 Bij de invoering van diftar op basis van volume/frequentie is geadviseerd om slechts 

een prijsprikkel op het aanbiedgedrag van restafval toe te passen en niet op het aanbod 

van gft-afval. Hierdoor hoeven de containers voor gft-afval niet gechipt te worden. 

 Rolcontainers van restafval worden vervangen. Nieuwe containers worden voorzien van 

een sticker met chip. 

 Er wordt een volume-enquête gehouden. Inwoners kunnen vooraf aangeven welk 

volume container zij willen: 140 of 240 liter.  

 Er wordt uitgegaan van gemiddeld negen aanbiedingen van de restafvalcontainer per 

jaar. Inzameling vindt nog steeds alternerend plaats, maar op de inzamelkosten voor 

restafval kan ca. 30% bespaard worden op met name de uren, door minder aanbod. 

 PMD wordt aan huis ingezameld met zakken één keer per twee weken of één keer per 

week. 

 Papierinzameling blijft één keer per twee weken. Circa 20% van de huishoudens 

beschikt nog niet over een papiercontainer. Deze worden aangeschaft en uitgezet. 
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Hoogbouw 

 Bij hoogbouw worden ondergrondse verzamelcontainers voor restafval geplaatst met 

toegangscontrole. 

 Bij de hoogbouw wordt een proef gestart om het scheiden van keukenafval meer te 

stimuleren. Deze inwoners kunnen gebruik maken van een keukenemmer met een bio-

afbreekbare zak om het gescheiden inzamelen van keukenafval in de keuken te 

vergemakkelijken. 

 

Scenario 4: Omgekeerd inzamelen 

In het scenario ‘Omgekeerd inzamelen’ brengen de meeste huishoudens hun restafval naar een 

ondergrondse container en worden zoveel mogelijk recyclebare materialen aan huis ingezameld.  

Na implementatie van dit scenario is er nog de mogelijkheid extra maatregelen te nemen om 

restafval verder te verminderen, bijvoorbeeld door een tarief op het aanbieden van restafval toe 

te passen (Scenario 3). 

  

Uitgangspunten voor de scenarioberekeningen 

Voor de inzameling van restafval worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 Elk huishouden gaat door de verhoogde service op de inzameling van recyclebare 

materialen aan huis beter scheiden. Aangenomen wordt dat het restafvalgewicht daalt 

met circa 15%. 

 Loop/fietsafstand naar de ondergrondse container bedraagt maximaal ongeveer 500 

meter. 

 Het minimale aantal aansluitingen per ondergrondse container is 50. 

 Het maximale aantal aansluitingen per ondergrondse container is ongeveer 130. 

 Huishoudens die op basis van bovenstaande drie criteria niet kunnen worden 

aangesloten op een ondergrondse container, behouden hun rolcontainer voor restafval. 

Het betreft dus verspreide bebouwing buiten de bebouwde kom. Bij deze huishoudens 

wordt het restafval één keer per vier weken opgehaald.  

 Ondergrondse containers worden aangeschaft door middel van een Europese 

aanbesteding.  

 

Voor de optimalisatie van de inzameling van recyclebare materialen worden de volgende 

uitgangspunten gehanteerd: 

 

Algemeen 

 Extra opbrengsten als gevolg van inzameling van papier aan huis komen ten goede aan 

de gemeente.  

 Ondergrondse brengvoorzieningen voor grondstoffen worden op benchmarkniveau 

gebracht.  

 Meer communicatie over het scheiden van afval. 
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 Milieustraat: Inwoners krijgen een toegangspas en de milieustraat wordt voorzien van 

toegangscontrole. Door middel van deze toegangspas worden afvaltoerisme en 

bedrijfsafval voor een groot deel voorkomen. 

 Maak gebruik van ‘Afvalcoaches’ bij ondergrondse containers. Hiervoor kan SROI 

ingezet worden. 

 
Laagbouw 

 Alle huishoudens bij de laagbouw krijgen een rolcontainer ter beschikking voor de 

inzameling van PMD. 

 Alle huishoudens bij de laagbouw krijgen een rolcontainer ter beschikking voor de 

inzameling van oud papier en karton. Circa 20% van de huishoudens beschikt nog niet 

over een papiercontainer. Deze worden aangeschaft en uitgezet. 

 Inzameling van papier aan huis is maandelijks.  

 Plastic, metalen en drankenkartons (PMD) wordt ingezameld met containers. 

 PMD wordt één keer per vier weken ingezameld met rolcontainers. 

 Gft wordt één keer per twee weken ingezameld. 

 In het buitengebied wordt restafval 1x per vier weken ingezameld aan huis. 

 Rolcontainers voor restafval van inwoners van buitengebied worden vervangen en 

voorzien van chip of sticker. 

 

Hoogbouw 

 Bij de hoogbouw wordt een proef gestart om het scheiden van keukenafval meer te 

stimuleren. Deze inwoners kunnen gebruik maken van een keukenemmer met een bio-

afbreekbare zak om het gescheiden inzamelen van keukenafval te vergemakkelijken. 

 

Scenario 5: Omgekeerd inzamelen met diftar 

In het scenario ‘Omgekeerd inzamelen met diftar’ (U bepaalt wat u betaalt), brengen de meeste 

huishoudens hun restafval naar een ondergrondse container en worden zoveel mogelijk 

recyclebare materialen aan huis ingezameld. Dit scenario ontmoedigt het aanbod van 

ongescheiden restafval maximaal. 

 

Uitgangspunten 

Voor de inzameling van restafval worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 Elk huishouden gaat door de verhoogde service op de inzameling van recyclebare 

materialen aan huis en door het tarief dat voor restafval geldt, beter scheiden. 

Aangenomen wordt dat elk huishouden daardoor maximaal één vuilniszak per week 

heeft, waarschijnlijk minder. Het volume van het aangeboden afval daalt daarmee met 

(meer dan) de helft; ook het gewicht van het aangeboden restafval daalt met meer dan 

40%. 
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 Met de eerste inzamelresultaten van gemeente Lisse, waar dit systeem sinds januari 

2017 is ingevoerd, is rekening gehouden.5  

 Loop/fietsafstand naar de ondergrondse container bedraagt maximaal ongeveer 500 

meter. 

 Het minimale aantal aansluitingen per ondergrondse container is 50. 

 Het maximale aantal aansluitingen per ondergrondse container is ongeveer 130. 

 Huishoudens die op basis van bovenstaande drie criteria niet kunnen worden 

aangesloten op een ondergrondse container, behouden hun rolcontainer voor restafval. 

Het betreft dus verspreide bebouwing buiten de bebouwde kom. Bij deze huishoudens 

wordt het restafval één keer per vier weken opgehaald.  

 Ondergrondse containers worden aangeschaft door middel van een Europese 

aanbesteding.  

 

Voor de optimalisatie van de inzameling van recyclebare materialen worden de volgende 

uitgangspunten gehanteerd: 

 

Algemeen 

 Extra opbrengsten als gevolg van inzameling van papier aan huis komen ten goede aan 

de gemeente.  

 Ondergrondse brengvoorzieningen voor grondstoffen worden op benchmarkniveau 

gebracht. 

 Meer communicatie over het scheiden van afval. 

 Milieustraat: Inwoners krijgen een toegangspas en de milieustraat wordt voorzien van 

een slagboom. Door middel van deze toegangspas worden afvaltoerisme en bedrijfsafval 

voor een groot deel voorkomen. 

 De gemeente verzorgt zelf de financiële afrekening aan huishoudens. 

 
Laagbouw 

 Alle huishoudens bij de laagbouw krijgen een rolcontainer ter beschikking voor de 

inzameling van oud papier en karton. Circa 20% van de huishoudens beschikt nog niet 

over een papiercontainer. Deze worden aangeschaft en uitgezet. 

 Inzameling van papier aan huis is maandelijks. 

 Plastic, metalen en drankenkartons (PMD) wordt ingezameld met containers. 

 Gft wordt één keer per twee weken ingezameld. 

 In het buitengebied wordt restafval één keer per vier weken ingezameld aan huis. 

 Rolcontainers voor restafval van inwoners van buitengebied worden vervangen en 

voorzien van chip of sticker. 

                                                
5 De inzamelhoeveelheid van PMD is in de eerste paar maanden van 2017 in Lisse ruim verdubbeld t.o.v. 

dezelfde maanden het jaar ervoor. Mede daarom komt de gemeente op een voorlopig hoog 

scheidingspercentage uit van meer dan 80%. Een dergelijke verdubbeling van het PMD in Hillegom is 

gezien de potentie (wat maximaal gescheiden ingezameld kan worden) niet mogelijk. Daarom dat dit 

scenario een geraamd scheidingspercentage van ca. 75% zal opleveren voor Hillegom. 
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 Alle huishoudens ontvangen een pas waarmee het aantal aanbiedingen restafval 

geregistreerd wordt. 

 

Hoogbouw 

 Bij de hoogbouw wordt een proef gestart om het scheiden van keukenafval meer te 

stimuleren. Deze inwoners kunnen gebruik maken van een keukenemmer met een bio-

afbreekbare zak om het gescheiden inzamelen van keukenafval in de keuken te 

vergemakkelijken. 


