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Afvalbeleid 2020 gemeente Etten-Leur 

1 Aanleiding 

Gemeentelijk Afvalbeheerplan 

In 2013 heeft de gemeenteraad van Etten-Leur het Gemeentelijk Afvalbeheerplan (GAP)  

vastgesteld. De doelstellingen van het afvalbeheer sloten aan bij de landelijke en regionale  

afvalscheidingsdoelstellingen: 

• Minimaal 60% bronscheiding in 2015  

• Maximaal 150 kg restafval per inwoner per jaar in 2017 (grof en fijn huishoudelijk restafval) 

 

In de periode dat het beheerplan werd opgesteld, waren deze doelstellingen al bijna behaald: Etten-

Leur realiseerde in 2012 al een afvalscheidingspercentage van 67% en zamelde 163 kg restafval per 

inwoner in. Het afvalscheidingspercentage geeft de gewichtsverdeling tussen ongescheiden afval dat 

verbrand wordt (restafval) en gescheiden afvalstromen die voor recycling ingezet worden. In het 

GAP zijn de doelstellingen niet verder aangescherpt, maar is ervoor gekozen om deze lijn voort te 

zetten met als doel om uiteindelijk geheel afvalloos te zijn. Het GAP besteedt dan ook vooral 

aandacht aan een maatregelenpakket dat gericht is op zowel huishoudelijk afval als afval ontstaan in 

de buitenruimte (afvalbakken en zwerfafval).  

 

Landelijke afvalscheidingsdoelstelling bijna behaald, reductie restafval vergt aandacht 

In 2017 bedroeg de gemiddelde totale afvalproductie per inwoners in Etten-Leur 494 kg. Hiervan is 

120 kg per inwoner restafval (fijn restafval, grof restafval en bouw- en sloopafval) en 374 kg per 

inwoner gescheiden grondstoffen. Het bijbehorend afvalscheidingspercentage bedraagt 75,6%.  

Hiermee zijn niet alleen de doelstellingen uit het GAP behaald, maar is Etten-Leur ook hard op weg 

om de VANG-doelstellingen 75% afvalscheiding en 100 kg restafval per persoon in 2020 te behalen. 

  

Met een circulaire economie als het uiteindelijke doel, scherpt het Rijk de doelstellingen steeds 

verder aan: 30 kg restafval per persoon in 2025. 

Om de grote stappen die Etten-Leur de afgelopen jaren heeft gezet voort te zetten, is dit beleid 

opgesteld. Aandachtspunten hierbij zijn de ambitie voor afvalreductie en hergebruik en 

bijbehorende regie over de afvalcontracten.  

 

Doel van dit beleid 

Deze notitie biedt achtergrondinformatie over de huidige stand van zaken, ontwikkelingen in 

landelijke afvalbeleid, ontwikkelingen in de afvalmarkt en aanknopingspunten voor het toekomstig 

afvalbeleid in gemeente Etten-Leur. Op basis hiervan geven we inzicht in de mogelijkheden voor het 

aanpassen van het inzamelsysteem en de inzamelmiddelen om tot een optimale afvalinzameling te 

komen die aansluit bij de hierboven beschreven VANG-doelstellingen. De mogelijkheden zijn 

uitgewerkt en worden beschreven. Bij het doorreken van mogelijke toekomstscenario’s voor de 

afvalinzameling houden we rekening met het behouden van een optimale balans tussen de aspecten 

kosten, milieu en service.  
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2 Huidige stand van zaken 

2.1 Beleid, wet- en regelgeving 

Landelijk 

De belangrijkste doelstellingen komen voort uit het Rijksprogramma Nederland Van Afval Naar 

Grondstof (VANG): op de korte termijn (2020) minimaal 75% afvalscheiding en maximaal 100 kg 

restafval per persoon per jaar en op de middellange termijn (2025) 30 kg restafval per persoon per 

jaar. Deze doelstellingen zijn leidend voor het afvalbeleid van de Nederlandse gemeenten. 

Uiteindelijk wil het Rijk de grondstofketens volledig sluiten. Het Rijksbrede programma Circulaire 

Economie stuurt aan op Nederland circulair in 2050.  

 

De overstap van afval naar grondstof en de bijbehorende ambitieuze doelstellingen staan niet alleen 

beschreven in het Rijksbrede programma, maar ook in het Landelijk Afvalbeheerplan 3 (hierna LAP3). 

Dit plan is leidend voor gemeenten en sinds 28 december 2017 van kracht. Het LAP3 legt het beleid 

vast voor de periode tot en met 2023, met een doorkijk tot 2029. 

 

LAP 3 

De Wet Milieubeheer, de Wabo en het Activiteitenbesluit vormen het belangrijkste kader voor het 

LAP3. In het LAP3 ligt de focus op het beperken van het ontstaan van afvalstoffen, het beperken van 

de milieudruk van productieketens en het optimaliseren van de inzet van afvalstoffen in de circulaire 

economie. 

Het LAP3 is dan ook gekoppeld aan het Rijksbrede programma Circulaire Economie. Wat betreft 

afvalhoeveelheden zegt het LAP3 het volgende:  

• Reductie afval totaal van 500 kg naar 400 kg in 2020.  

• Doelstelling 100 kg restafval in 2020. 

• Doelstelling 30 kg restafval in 2025. 

 



Afvalbeleid 2020 gemeente Etten-Leur 

5  

 

 

 

Daarnaast zijn enkele Europese recyclingdoelen voor verpakkingen en verpakkingsafval 

aangescherpt. Van deze materialen moeten de volgende hoeveelheden van het totale gebruik 

beschikbaar blijven voor recycling: 51 gewichtsprocent voor kunststof, 90% voor glas, 75% voor 

papier en 85% voor metalen verpakkingen. 

Een aantal belangrijke speerpunten van LAP3 zijn: 

• Bron- en nascheiding beide mogelijk, maar alleen wanneer nascheiding tot eenzelfde 

toepassing van het materiaal leidt. Bronscheiding nodig wanneer dit leidt tot het 

terugwinnen van het oorspronkelijke functionele materiaal.  

• Milieuvoordeel mag een prijskaartje hebben, maar niet onbeperkt: indien bronscheiding 205 

euro per ton duurder is dan ongescheiden verwerking, mag het materiaal ongescheiden 

worden verwerkt (deze regel geldt nu ook al). 

• Nascheiding kan ook gebeuren na bronscheiding, in het geval dit leidt tot recycling van 

materialen die hoogwaardiger is dan verbranden. Nascheiding kan als bronscheiding worden 

gezien, wanneer de recyclingmogelijkheden hetzelfde zijn. Echter, er moet dan wel een 

afzetmarkt zijn voor het nagescheiden materiaal. 

• Deelplan B van het LAP3 (Afvalbeheer en overbrenging) bevat een stroomschema dat helpt in 

de afweging tussen bron- en nascheiding.   

• Gemeenten behouden wel (beleids)vrijheid om eigen keuzes te maken (mag delen 

grondgebied uitzonderen van de gescheiden inzameling of eigen tools inzetten om 

afvalscheiding te bevorderen zoals diftar en omgekeerd inzamelen). 

• Gewenst beeld van te scheiden stromen: glas, GFT, textiel, papier, metalen, verpakkingen en 

gevaarlijk afval.  

• Hoewel er veel onderzoek wordt gedaan, zijn er geen concrete (beleids)verschillen tussen 

hoog- en laagbouw. Wel kunnen gemeenten van hun eigen beleidsvrijheid gebruik maken 

om inzamelmethodiek onderling van elkaar te laten verschillen. 

 

Ontwikkelingen 

Er zijn de komende jaren ontwikkelingen te verwachten in onder andere de Omgevingswet en de 

Raamovereenkomst verpakkingen (t/m 2022). 

Binnen de raamovereenkomst verpakkingen worden nieuwe afspraken gemaakt voor de periode 

2018-2022. Dit is onderdeel van de evaluatie die in 2018/2019 wordt uitgevoerd. De verwachte 

ontwikkeling is dat verschuiving van kwantiteit naar kwaliteit zal doorzetten. Ingezameld 

verpakkingsafval moet aan strengere acceptatiecriteria voldoen. De uitkomst van de discussie over 

wel/niet verpakkingen en huishoudelijk/bedrijfsafval is van invloed op het toekomstige beleid.  

 

Lokaal 

Het Gemeentelijk Afvalbeheerplan legt de link tussen beleid en uitvoeringsmaatregelen. Het GAP is 

vastgesteld door de gemeenteraad van Etten-Leur in december 2013. Het GAP wordt ondersteund 

door verordeningen en besluiten: afvalstoffenverordening, uitvoeringsbesluit en acceptatiebeleid 

milieustraat.  
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Ook heeft de gemeente kwaliteitsnormen vastgesteld voor het beheer van de openbare ruimte (o.a. 

straatreiniging).  

 

2.2 Afvalinzameling in Etten-Leur 

Etten-Leur heeft een milieustraat in eigen beheer en composteert zelf het groenafval dat vrijkomt uit 

tuinen en plantsoenen (exploitatie compostering uitbesteed). De inzameling en verwerking van de 

verschillende afvalstromen afkomstig van huishoudens en de straatreiniging wordt uitbesteed aan 

contractpartijen. 

Onderstaand schema geeft een overzicht van de inzamelsystematiek met ingang van 1 januari 2018.  

 Laagbouw  Hoogbouw 

Restafval Mini-container (1 x 2 weken geleegd) Inpandige container in of 

ondergrondse container nabij 

complex  

GFT Mini-container (1 x 2 weken geleegd, 

in de zomer 1x per week) 

Geen voorziening, m.u.v. enkele 

complexen (mini-container 

inpandig) en proef maart-

september 2018 met 

minicontainers en cocons i.c.m. 

communicatie, zakjes en 

inzamelmiddelen 

Plastic en 

drinkpakken 

Zakken (1 x 2 weken opgehaald, zakken zelf aanschaffen) 

Verzamelcontainer in de wijk 

Oud papier en karton Mini-container (1 x 4 weken geleegd) Inpandige container in of 

ondergrondse container nabij 

complex 

Textiel  Verzamelcontainers in de wijk 

Inzamelronde aan huis door charitatieve instelling (4 x per jaar) 

Verpakkingsglas  Verzamelcontainers in de wijk 

Luiers Verzamelcontainers bij peuterspeelzalen en enkele seniorencomplexen 

Blik Verzamelcontainer in de wijk 

Grof afval Milieustraat  

Op afroep aan huis 

Overige afval- en 

grondstofstromen 

Milieustraat, gratis en betaalde stromen 
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Diftar 

Etten-Leur past sinds 2012 diftar (gedifferentieerde tarieven) toe op de inzameling van huishoudelijk 

restafval. De gemeente houdt bij hoe vaak bewoners restafval aanbieden of inwerpen. Hoe vaker 

men de restafvalcontainer aan de straat aan bied of een restafvalzak in een ondergrondse container 

werpt, hoe hoger de afvalstoffenheffing zal zijn. Omgekeerd levert betere afvalscheiding aan huis 

minder restafval en dus een lagere afvalstoffenheffing op. Het vastrecht (basistarief) binnen dit 

systeem is voor alle huishoudens gelijk. Bewoners betalen voor huishoudelijk restafval per 

aanbieding of inworp en niet op basis van gewicht. 

 

Inwoners en aansluitingen 

Gemeente Etten-Leur behoort tot stedelijkheidsklasse 2 (sterk stedelijk). Onderstaand schema geeft 

het inwoneraantal weer en de verdeling tussen hoogbouw en laagbouw (eind 2018). De laagbouw 

heeft minicontainers van 180 liter voor fijn huishoudelijk restafval, GFT-afval en oud papier- en 

karton. De hoogbouw maakt over het algemeen gebruik van inpandige mobiele afvalcontainers of 

ondergrondse containers nabij de complexen voor de afvalstromen fijn huishoudelijk restafval en 

oud papier- en karton. Enkele hoogbouwcomplexen hebben ook een inzamelvoorziening voor GFT-

afval.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Totaal inwoners 43.560 

Totaal aansluitingen 18.451 

  

Aansluitingen laagbouw 15.776 

Aansluitingen hoogbouw 2.675 
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Inzamelmiddelen en financiering 

Onderstaand overzicht geeft aan welke en hoeveel inzamelmiddelen in Etten-Leur in gebruik zijn. Per 

ingang van de nieuwe contractdatum zijn alle grote inzamelmiddelen in eigendom van de gemeente 

met uitzondering van de mobiele afvalcontainers met identificatie (MAC-I).  

 

Afvalstroom Container Volume Werkelijk 

aantal 

Beheerstatus 

Fijn huishoudelijk 

Restafval 

Ondergrondse container 5m3 67 Eigendom 

Mobiele afvalcontainer 

met identificatie 

800l 24 Eigendom 

Minicontainer 180l 16.000 Eigendom 

GFT-afval Minicontainer 180l 16.000 Eigendom 

Plastic verpakkingsafval 

en drankenkartons (PD) 

Semi transparante PD 

zakken 

60l 721.800 Jaarlijkse 

inkoop en 

verstrekking 

Ondergrondse 

(pers)container 

5m3 9 Eigendom 

Oud papier- en karton Minicontainer 180l 16.000 Eigendom 

Ondergrondse container 5m3 67 Eigendom 

Rolcontainer 660l/770l 29 Huur 

Textiel Ondergrondse container 5m3 14 Eigendom 

Blikken verpakkingsafval Ondergrondse container 5m3  Eigendom 

Verpakkingsglas Ondergrondse container 5m3  Eigendom 

Luier en incontinentie 

afval 

Rolcontainer 660l/1100l  Huur 

 

 

Contractbeheer 

Contracten met externe opdrachtnemers voor de inzameling en verwerking van huishoudelijke 

afvalstoffen worden door de gemeente beheert. Met het oog op de marktontwikkelingen worden 

looptijden van contracten strategisch (technisch-financieel) bepaald. 

 

Bedrijfsafval 

De gemeente zamelt nog in zeer beperkte mate bedrijfsafval in. Deze service wordt niet meer 

aangeboden. Voor bestaande deelnemers blijft de service bestaan maar wordt afgebouwd. 
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2.3 Uitvoeringsmaatregelen afvalbeheer 

In het GAP 2013 staan de volgende twaalf maatregelen geformuleerd voor de periode tot en met 

2017: 

 

# Maatregel Status 

1 Van 0900- naar 0800-nummer Gereed 

2 Inzameling klein E-Waste bij 

containerparken 

Niet uitgevoerd. Er zijn voldoende andere 

inzamelpunten (zoals oud voor nieuw) Deze 

punten kunnen nog wel meer worden 

gepromoot. 

3 Inzameling GFT-afval in de 

zomermaanden 

Gereed 

4 Meer handhaving op afval In ontwikkeling 

5 Communicatie over afval: opstellen van 

een communicatieplan en extra 

communicatie 

Gereed 

6 Opstellen afvalbakkenbeleid en daaruit 

voortvloeiende maatregelen opstellen 

Gereed 

7 Extra inzamelpunten voor frituurvet- en 

olie 

Niet uitgevoerd: Geldt hetzelfde voor als E-waste. 

Daarnaast kan frituurvet op de milieustraat 

worden ingeleverd. 

8 Verwijderen van glasbakken Gereed 

9 Extra inzamelpunten voor luiers en 

incontinentiemateriaal 

Gereed; Mogelijkheden zijn er, uitvoering vindt 

plaats op basis van vraag. 

10 Zwerfafvaltrajecten (doorlopend) Diverse acties op het gebied van educatie, 

gedragsbeïnvloeding en participatie (besteding 

zwerfafvalvergoeding) 

11 Verpakkingenakkoord, uitwerking besluit 

(uitvoering raamovereenkomst, zoals 

uitbreiding met blik/drinkpakken) 

Gereed; Drinkpakken zijn toegevoegd aan de 

kunststofstroom. Blik wordt apart ingezameld via 

brengcontainers. 

12 Onderzoek ‘geld voor afval’ Gereed; Pilot uitgevoerd bij supermarkten waar 

bewoners afval dat ze naar het milieupark 

brengen, konden wegen. Vervolgens kregen zij 

d.m.v. een bonnetje korting in de winkel. Pilot 

kreeg geen vervolg vanwege negatief saldo. 

 

 Gereed, volledig afgerond 

 In uitvoering, doorlopende maatregel 

 Niet uitgevoerd 
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Aanvullende genomen maatregelen: 

• Deelname 100-100-100: 100 huishoudens worden 100 dagen uitgedaagd 100% restafvalvrij te 

leven. Uitgevoerd in 43 huishoudens in de periode februari-juni 2017. Deelnemers aan de proef 

haalden een reductie van 93% van hun restafval. De aanbevelingen vanuit de proef worden 

meegenomen in communicatie en de proef GFT-inzameling; 

• Voorlopers inzameling: controle van samenstelling restafval en bevestigen label wanneer er nog 

herbruikbaar afval is aangeboden. Dit label is communicatief bedoeld,  

• Proef GFT-inzameling bij hoogbouw: De resultaten van het proefproject “GFT inzameling bij 

hoogbouw” zijn positief. De hoeveelheid restafval nam af en de betrokken bewoners willen 

doorgaan met het scheiden van GFT. Voor meer details zie 3.2 “GFT inzameling bij hoogbouw“ 

 

2.4 Afvalbeheerresultaten 

Afvalscheidingspercentage 

In 2017 produceerde elke inwoner in Etten-Leur gemiddeld 494 kg afval. De volgende figuur geeft de 

gewichtsverdeling weer tussen herbruikbare (gesorteerde) afvalstromen en het aangeboden 

restafval in kg per inwoner per jaar. Het afvalscheidingspercentage bedraagt in 2017 76%.  In 2012 

bedroeg dit nog 67%.  

 

 
 

Aanbiedgedrag restafval 2017 

Onderstaande grafiek geeft het aanbiedgedrag van bewoners met minicontainers voor restafval 

weer.  

Op basis van deze gegevens kunnen we nagaan in hoeverre inwoners gebruik maken van de huidige 

ledigingsfrequentie. Hieruit blijkt dat inwoners vooral hun aanbieding afstemmen op de 6 gratis 

ledigingen. 
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Samenstelling restafval 2017 

Het volgende schema geeft weer uit welke stromen het fijn restafval bestaat. In 2017 bedraagt het 

aanbod restafval (fijn en grof) gemiddeld 120 kg per inwoner, onderstaande tabel laat de 

gewichtssamenstelling zien. GFT vormt verreweg het grootste aandeel, met name in hoogbouw. 

Oorzaak zit hem deels in het feit dat GFT nog niet bij alle hoogbouw gescheiden wordt ingezameld. 

Analyse toont echter ook aan, dat het GFT voor het merendeel uit keukenafval bestaat. Ook in 

laagbouw, waar GFT al wel gescheiden ingezameld wordt, belandt dit afval nog veel in de 

restafvalcontainer. De overige herbruikbare afvalstromen zijn in mindere mate aanwezig, maar ook 

hier valt nog winst te behalen. 
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2.5 Conclusie  

• Er zijn grote stappen gezet in het verhogen van het afvalscheidingspercentage en terugdringen 

van de hoeveelheid restafval: de landelijke doelstelling voor 2020 (75% afvalscheiding) is 

behaald. Het aantal kg’s restafval (120 kg per inwoner per jaar) dient nog verlaagd te worden. 

Reductie van de totale hoeveelheid afval naar 400 kg in 2020 is een aandachtspunt (494 kg/inw 

in 2017) 

• GAP is gedateerd, mede vanwege het feit dat doelstellingen ofwel reeds zijn behaald of dat 

periode is verstreken. De afvalbeheercontracten lopen af, een wijziging van de 

inzamelmethodiek per 1-1-2020 wordt voorbereid. 
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3 Afvalbeleid 

3.1 Doelen Etten-Leur 

Etten -Leur volgt de doelen uit het VANG programma en LAP3. Voor de korte termijn (2020) 

betekent dit: 

• 100 kg restafval per inwoner per jaar 

• 75% scheidingspercentage  

• 400 kg totale afvalproductie per inwoner. 

Voor de middellange termijn (2025) ligt de ambitie om het restafval terug te dringen tot 30 kg per 

inwoner per jaar en het scheidingspercentage te verhogen. Om deze ambitie te verwezenlijken is de 

vernieuwing van de inzamelcontracten per 1-1-2020 een natuurlijk moment om aanpassingen in de 

inzameling door te voeren die leiden tot realisatie van deze doelen. Hieronder is verder uitgewerkt 

welke keuzes gemaakt kunnen worden en wat dit voor gevolgen heeft voor de inzameling.  

 

3.2 Instrumenten om te komen tot een nieuwe inzameling 

De vraag hoe we de VANG ambitie kunnen verwezenlijken, beantwoorden wij op basis van 

succesvolle ervaringen elders in het land. Omdat iedere gemeente uniek is, is maatwerk nodig dat 

aansluit bij de lokale behoefte van inwoners. Uit landelijke ervaringen blijkt als eerste dat effectieve 

verandering van afval inzamelsystemen veel meer is dan enkel logistieke aanpassingen. De 

combinatie van verschillende instrumenten over een langere periode blijkt de meest effectieve 

methode om daadwerkelijk veranderingen te realiseren.   

 

Door de instrumenten van het beleid tegen de “afvaldriehoek” aan te houden (figuur 1) , is de 

impact van de gekozen instrumenten inzichtelijk in termen van: kosten, service aan inwoners en 

milieu. De ideale situatie is een hoge prestatie op service en milieu tegen beperkte kosten (figuur 2). 

 

      Figuur 1: de afvaldriehoek     Figuur 2: de ideale prestatie  

  

Om de VANG ambitie te verwezenlijken is dus zowel de keuze voor instrumenten, als de manier en 

tijdsplanning van de inzet van instrumenten bepalend voor het succes. Uit een vergelijking met 

andere gemeenten kunnen we de volgende instrumenten onderscheiden: 
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Inzamelmiddelen 

Uit de ervaringen met de inzet van inzamelmiddelen blijkt dat het gebruik van een minicontainer de 

hoeveelheid ingezamelde grondstoffen (PD+B, papier, GFT) verhoogt ten opzichte van losse 

inzameling met zakken.  

Diverse gemeenten maken gebruik van ondergrondse verzamelcontainers voor het restafval die op 

een (loop) afstand van woningen zijn geplaatst, terwijl herbruikbare grondstoffen in minicontainers 

aan huis opgehaald worden. Dit staat bekend als “omgekeerd inzamelen”. 

 

Zuiverheid ingeleverde materialen 

Uit onderzoek is gebleken dat de zuiverheid van kunststof verpakkingsafval afneemt als deze los in 

een container aan huis wordt ingezameld in plaats van met in een zak. 

Met zuiverheid bedoelen we dat het aandeel kunststof verpakkingsmateriaal in deze afvalstroom zo 

hoog mogelijk moet zijn. Plastic afval dat van oorsprong geen verpakking was (bijvoorbeeld plastic 

speelgoed en andere plastic gebruiksvoorwerpen) en toch bij het kunststof verpakkingsafval beland, 

verlaagd de zuiverheid. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld GFT en restafval wat met het kunststof 

verpakkingsafval meegaat. 

 

Inzamelfrequentie 

De inzamelfrequentie van afval en grondstoffen levert een belangrijke bijdrage aan het stimuleren 

van scheiding en reductie. Een hoge inzamelfrequentie voor grondstoffen en een lage(re) 

inzamelfrequentie voor restafval blijkt het meest effectief om de scheiding van restafval en 

grondstoffen te bevorderen.  

 

Gedifferentieerd tarief 

Het doorvoeren van een gedifferentieerd tarief op afval (diftar) blijkt effectief, de prijsprikkel 

stimuleert de scheiding en reductie van afval. Bijzonder effectief blijkt een relatief hoog tarief voor 

restafval gecombineerd met het gratis aanbieden van de grondstoffen GFT, PD en oud papier. 

Inwoners betalen dan een vastrechttarief en een vast tarief per aanbieding. Uit de benchmark onder 

gemeenten blijkt dat inwoners in diftar gemeenten 20 tot 30% goedkoper uit zijn, dan inwoners in 

gemeenten die geen diftar hanteren. Diftar waarbij voor alle restafval aanbiedingen/ledigingen 

betaald moet worden leidt tot een sterkere prijsprikkel. Deze is echter kleiner dan bij gemeenten die 

overstappen van een ‘gratis’ inzameling naar een inzameling gebaseerd op diftar. Hoewel Etten-Leur 

nu al gebruikt maakt van diftar op restafval, zijn er twee gratis aanbiedingen (2x 0,5 m3) voor grof 

huishoudelijk restafval opgenomen in het vastrecht.  

 

 

Communicatie en participatie 

Communicatie is essentieel voor het succesvol doorvoeren van veranderingen. Draagvlak is 

belangrijk. Maatwerk per doelgroep is soms nodig en vergroot het draagvlak. Afvalcoaches kunnen 

hierbij een nuttige rol vervullen. Aan huis leveren zij aan inwoners antwoord op vragen en geven 

uitleg over nut en noodzaak van het afval scheiden.  
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GFT inzameling bij hoogbouw 

Gescheiden inzameling van GFT bij alle hoogbouw kan, zoals eerder beschreven, een belangrijke 

bijdrage leveren aan het behalen van de VANG doelstelling. De gemeente voerde daarom een 

proefproject uit en onderzocht mogelijkheden die gescheiden inzameling van GFT bevorderen. 

De proef richtte zich op: 

1. hoogbouw in gemeente Etten-Leur, omdat hier een uitdaging ligt in het stimuleren van het 

scheiden van GFT; 

2. met name keukenafval (etensresten en niet gebruikte groente en fruit), omdat dit het 

grootste bestanddeel is van het GFT dat in huishoudelijk restafval wordt aangetroffen; 

3. het bieden van voorzieningen in de keuken om GFT direct nadat het vrijkomt te scheiden van 

het restafval; 

4. het bieden van een gezamenlijke inzamelvoorziening nabij de hoogbouw complexen om het 

gesorteerde GFT aan te bieden. 

 

Conclusie proef 2018 

De resultaten van het proefproject “GFT inzameling bij hoogbouw” zijn positief: 

• De geplaatste verzamelcontainers worden goed gebruikt; 

• In de proef nam hoeveelheid restafval met 11% af; 

• Het overgrote deel, 85%, van de betrokken bewoners wil doorgaan met het scheiden van GFT; 

• De deelnemers zijn tevreden over het verloop van de proef. 

 

Doorkijk 2019 en verder 

Op basis van de resultaten van het proefproject “GFT inzameling bij hoogbouw” is de conclusie dat 

GFT scheiden in de hoogbouw loont. Het scheiden van GFT-afval in hoogbouw is goed haalbaar met 

goede basis voorzieningen zoals inzamelmiddelen en informatieverstrekking.  

Het is daarom belangrijk om: 

• het scheiden van GFT-afval in de hoogbouw op te nemen in het in 2020 in te voeren nieuwe 

afvalbeleid; 

• hiervoor centrale inzamelvoorzieningen aan te schaffen en te plaatsen bij de 

hoogbouwcomplexen;  

• een GFT-emmertje voor in de keuken (daar waar de groente en fruit fractie het meeste 

ontstaat) beschikbaar te stellen aan alle huishoudens. Dit bevordert het scheiden van GFT-

afval in de keuken. Huishoudens beslissen zelf of ze dit willen hebben.  
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3.3 Keuzes voor inzamelscenario’s 

Hoe kan het toekomstige inzamelsysteem eruit zien waarmee het mogelijk is  de VANG 

doelstellingen te realiseren. Hiervoor  formuleren we de volgende doelstellingen:   

 

• De maatregelen dragen bij aan het behalen van de VANG doelstelling. Indien de gekozen 

maatregelen onvoldoende bijdragen aan dit doel, neemt de gemeente aanvullende (nieuwe) 

maatregelen. 

 

Aandachtspunten daarbij zijn: 

• Keuzes voor tarieven, inzamelfrequenties en inzamelmiddelen stimuleren het gescheiden 

inzamelen van grondstoffen; 

• Onderscheid tussen hoog- en laagbouw vraagt om maatwerkoplossingen. 

 

De belangrijkste keuzes die hierin gemaakt kunnen worden zijn:  

 

Volledig doorvoeren diftar 

Wat zijn de overwegingen om diftar volledig door te voeren? 

• Betalen voor iedere lediging stimuleert inwoners om minder restafval aan te bieden  

 

Invoering GFT inzameling bij hoogbouw 

Waarom is het zinvol om GFT inzameling bij hoogbouw in te voeren? 

• Restafval bestaat gemiddeld voor 50% uit GFT. GF inzameling in de hoogbouw levert mogelijk een 

reductie op van de hoeveelheid restafval en creëert een gelijke situatie voor inwoners van hoog- 

en laagbouw omdat nu alle inwoners hun GFT kunnen scheiden en dus in principe minder 

restafval tegen betaling aan hoeven te bieden.  

 

Restafvalcontainer aan huis – 1 x per 4 weken legen  

Wat zijn de overwegingen om restafval aan huis in te zamelen? 

• Service naar inwoners. 

• Aanschaf en beheer van ondergrondse containers is, afhankelijk van de opzet en situatie, 

kostbaar vergeleken met inzameling met minicontainers, zeker als je in de toekomst steeds 

minder restafval gaat inzamelen.  

• Geen overlast van bijplaatsing van afval bij (anonieme) ondergrondse containers. 

 

Zelf wegbrengen – naar een ondergrondse container wanneer u wilt 

Wat zijn de overwegingen voor ondergronds inzamelen? 

• Omdat mensen voor het aanbieden van restafval het meeste moeite moeten doen, zullen ze 

eerder geneigd zijn de afvalstromen beter te scheiden. 

• Geen geurtjes in restafval container bij huis omdat restafval in ondergrondse containers gaat. 

Geuroverlast in ondergrondse containers is aanzienlijk minder. 

• Regiogemeenten die gebruik maken van zelf wegbrengen zijn Breda, Moerdijk en Steenbergen.  
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Momenteel zijn er 67 ondergrondse restafvalcontainers in gebruik in Etten-Leur. Bij zelf wegbrengen 

is het gebruikelijk 1 ondergrondse restafvalcontainer per 100 aansluitingen te plaatsen, dus 186 in 

totaal. Dit betekent een theoretische uitbreiding van 119 ondergrondse restafvalcontainers.  

 

Inzameling met een betaalde dure zak voor restafval 

Wat zijn de overweging om af te stappen van een inzamelmiddel voor restafval? 

• Door een sterke afname van het aanbod restafval worden grote inzamelmiddelen zoals 

minicontainers en ondergrondse containers en hoogfrequent inzamelen overbodig en 

onwenselijk.  

• Inzameling met zakken betekent dat de hoge kosten voor aanschaf, onderhoud en beheer van 

minicontainers en ondergrondse containers vervallen.  

 

3.4 Beschrijving scenario’s  

Welke 4 scenario’s hebben zijn er bekeken: 

• Scenario 0: huidige situatie 

• Scenario 1: Container aan huis – 1 x per 4 weken legen – beschreven in de vorige paragraaf 

(in tabellen – vanwege kortere naam – genoemd: “optimalisatie”)  

• Scenario 2: Zelf wegbrengen – naar een ondergrondse container wanneer u wilt – 

beschreven in de vorige paragraaf. (in tabellen – vanwege kortere naam – genoemd: 

“omgekeerd inzamelen”). 

• Scenario 3: diftar op basis van dure restafvalzak – beschreven in de vorige paragraaf (in 

tabellen – vanwege kortere naam – genoemd: “dure restafvalzak”). 

 

Het scenario onderzoek is uitgewerkt voor de drie meest voorkomende gebiedstypen:  

• Laagbouw inclusief het buitengebied. Het buitengebied is vergelijkbaar met de laagbouw en 

omdat dit een marginaal aantal aansluitingen betreft (totaal 75), hebben we dit aantal 

toegevoegd bij de laagbouw. 

• Hoogbouw waar gebruik gemaakt wordt van ondergrondse containers voor restafval. 

• Hoogbouw waar huishoudens gebruik maken van inpandige afvalcontainers, de zogenaamde 

MAC-i’s (Mobiele AfvalContainer met identificatie). 

 

Voor deze drie gebiedstypen hebben we in de scenario’s de inzamelmethode (inzamelmiddelen en 

inzamelfrequentie) per afvalfractie verder uitgewerkt. In Bijlage 1 is in tabelvorm weergeven hoe de 

huidige afvalinzameling plaatsvindt en welke mogelijke toekomstscenario’s er zijn. 

 

3.5 Afbakening scenario-onderzoek en kanttekeningen aannames 

Afbakening scenario-onderzoek 

De beschrijving en technische doorrekening is uitgewerkt voor de huidige wijze van afvalinzameling 

en drie toekomstscenario’s. 

De doorrekening is cijfermatig uitgevoerd voor de drie meest voorkomende bebouwingstypen in 

Etten-Leur.   
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Het scenario-onderzoek maakt voor verschillende scenario’s de verwachte effecten voor milieu, 

kosten en service inzichtelijk. In deze scenario’s worden geen uitspraken gedaan over de hoogte van 

het tarief voor het vastrecht of de aanbiedingen / ledigingen. De vaststelling van deze tarieven is de 

bevoegdheid van de gemeenteraad en valt buiten de scope van het scenario-onderzoek.  

Het scenario-onderzoek is gebaseerd op aannames over kosten: het is niet te voorspellen welke 

werkelijke tarieven als gevolg van aanbestedingen verwacht kunnen worden. Het onderzoek maakt 

inzichtelijk welke netto structurele jaarlijkse kosten en eenmalige kosten gemoeid zijn met elk 

scenario. De keuzes voor financiering van jaarlasten en investeringen vanuit de gemeentelijke 

begroting was geen onderdeel van dit onderzoek en dient na de keuze voor een scenario nader 

uitgewerkt te worden. 

 

Kanttekeningen aannames 

Bij het opstellen en doorrekenen van de toekomstscenario’s zijn aannames gehanteerd over 

kentallen, tarieven en belastingen. Kentallen voor inzamellogistiek worden onder andere beïnvloed 

door arbo-wetgeving. De tarieven die gemeenten betalen voor verwerking van grondstoffen en 

restafval staan onder invloed van onder andere de Nederlandse belastingwetgeving en de 

(wereld)markt voor wat betreft vraag en aanbod van secundaire grondstoffen.   

Vanwege deze invloeden is het goed om hier nog eens te benadrukken welke onzekerheden er zijn 

bij een aantal van de gehanteerde aannames: 

 

Tarieven 

De gehanteerde tarieven voor inzameling, en verwerking zijn gebaseerd op de tarieven die de 

gemeente in het voorafgaande jaar heeft betaald. De inzameltarieven worden door de contractant 

jaarlijks geïndexeerd.  Verwerkingstarieven dan wel opbrengsten van grondstoffen zijn afhankelijk 

van vraag en aanbod op de (wereld)markt, zaken die niet te voorspellen zijn. In de doorrekening van 

de scenario’s is rekening gehouden met een kostenstijging ten opzichte van 2017 op basis van een 

jaarlijkse indexatie van 2% op de tarieven uit 2017.  

 

Afvalstoffenbelasting 

Sinds een aantal jaar betalen gemeenten een toeslag per ton restafval die zij aanbieden om te 

verbranden, de afvalstoffenbelasting. In 2018 bedraagt deze belasting € 13 per ton; dit bedrag gaat 

naar de schatkist. In het belastingplan voor 2019 heeft de regering besloten om per 1 januari 2019 

de afvalstoffenbelasting fors te verhogen van € 13,21 naar €32,12 per ton.  

 

Vergoeding Nedvang ketenregie plastic verpakkingen 

Momenteel ontvangen gemeenten uit het Afvalfonds een vergoeding voor de inzameling, sortering 

(en soms ook vermarkting) van plastic verpakkingen. Deze vergoeding ligt vast tot 2019. Naar 

aanleiding van de evaluatie van de Raamovereenkomst Verpakkingen kan de 

vergoedingssystematiek en de bijbehorende tarieven in de nabije toekomst aangepast worden.  

 

P90-norm afvalinzameling 

Om de langdurige inzet van medewerkers in de afvalinzamelingsbranche te waarborgen vindt 

inzameling plaats volgens de P90 arbonorm. De huidige P90 norm wordt herzien en op dit moment is 
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niet te voorspellen wat de invloed van een nieuwe P90 norm is op de inzamelsystemen die in de 

toekomstscenario’s beschreven zijn. 

 

Een speciaal aandachtspunt hierbij is scenario 3. Hierin wordt de dure restafvalzak geïntroduceerd. 

Deze zal zwaarder wegen dan de huidige zak voor kunststof en drankenkartons. De verwachte 

aanscherping van de P90 norm kan betekenen dat er meer personeel ingezet moet worden in 

verband met maximale dagnorm aan te tillen gewicht, kleinere zakken moeten worden toegepast of 

andere maatregelen. 

 

Zwerfafval en afvaldumpingen (bij plaatsingen) 

Zwerfafval en afvaldumpingen zijn één van de grootste ergernissen onder de bevolking. 

Ongewenst gedrag is een van de meest bepalende factoren voor het ontstaan van zwerfafval en 

sluikstort. Om dit gedrag te beïnvloeden zetten we in op: 

- interne communicatie: 

o Samenwerken (bestuurlijk en ambtelijk draagvlak) 

o concrete maatregelen bepalen, uitvoeren en deze meten en evalueren  

- externe communicatie zoals: 

o de boodschap overbrengen via diverse kanalen en media. 

o inzetten op gedragsverandering bijvoorbeeld via educatie (scholen, verenigingen, 

etc.) 

- schoonhouden door: 

o Faciliteren Zwerf Afval Pakkers (zapper’s) en andere zwerfafval initiatieven 

o de gemeente zelf via beheer openbare ruimte 

- handhaven door: 

o aanspreken en beboeten; 

o de regels meer onder de aandacht te brengen (communicatie). 

 

 

3.6 Resultaten doorrekening toekomstscenario’s 

Door het doorrekenen van de verschillende scenario’s ontstaat inzicht in de verwachte effecten van 

de drie toekomstscenario’s op de aspecten van de afvaldriehoek (zie figuur 1): 

 

• Milieu (kg ongescheiden afval, scheidingspercentage) 

• Kosten (netto structurele gemeentelijke kosten per jaar, benodigde investering en eenmalige 

kosten) 

• Service (het gemak waarmee inwoners hun afval en grondstoffen aan kunnen bieden). 

  



Afvalbeleid 2020 gemeente Etten-Leur 

20  

In onderstaande grafieken zijn de verwachte milieuprestaties grafisch weergegeven: 

 

 
 

Uit de grafieken blijkt het volgende: 

• Op basis van de doorrekening van de toekomstscenario’s wordt in meer of mindere mate een 

stijging van het afvalscheidingspercentage verwacht. De VANG doelstelling van minimaal 75% 

afvalscheiding in 2020 wordt in de huidige situatie al gehaald en verbetert in de 

toekomstscenario’s. Invoering van de dure zak levert naar verwachting het hoogste percentage 

afvalscheiding op (89%).  

 

• Op basis van de doorrekening van de toekomstscenario’s wordt in meer of mindere mate een 

daling van de hoeveelheid restafval verwacht. De VANG doelstelling van maximaal 100 kg 

restafval per inwoner (2020) wordt in alle toekomstscenario’s gehaald. Van scenario 3 wordt de 

grootste afname in de hoeveelheid restafval verwacht. De VANG doelstelling van 30 kg restafval 

per inwoner in 2025 wordt nog niet gehaald.  
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In onderstaande tabel zijn de structurele kosten per jaar weergegeven: 

 
 

Uit de tabel blijkt het volgende: 

• In alle toekomstscenario’s liggen de netto structurele gemeentelijke kosten voor de 

doorgerekende stromen lager dan in de huidige situatie. De gemeentelijke kosten blijven 

daarmee in de dezelfde ordegrootte als in de huidige situatie, terwijl met de toekomstscenario’s 

betere milieuresultaten worden behaald. 

 

In onderstaande tabel zijn de eenmalige investeringen en kosten weergegeven: 

 

 
 

Uit de tabel blijkt het volgende:  

• De afschrijving van de benodigde investering voor de aanschaf van inzamelmiddelen is al 

doorgerekend in de structurele jaarlasten van de inzamelmiddelen in de tabel met netto 

structurele gemeentelijke kosten. Omdat de werkelijke aanschaf van de inzamelmiddelen echter 

wel gedaan moet worden, is in bovenstaande tabel het totaal benodigde aanschafbedrag 

afzonderlijk weergegeven.  

 

• De eenmalige kosten in scenario’s betreffen de aanschaf en distributie van GF keukenemmers en 

GF zakjes voor de hoogbouw. Voor scenario 2 aangevuld met de kosten voor ureninzet voor 

voorbereiding, invoer en regie op het nieuwe inzamelsysteem. In scenario 3 zijn bij deze kosten 

ook kosten voor verwijdering van de ondergrondse restafvalcontainers inbegrepen. 

  

huidige situatie scenario 1 scenario 2 scenario 3

situatie 2017 optimalisatie omgekeerd 

inzamelen

dure restafvalzak

Structurele gemeentelijke kosten

jaarlasten inzamelmiddelen 42.000€               56.000€             114.000€              38.000€                

beheerlasten inzamelmiddelen 216.000€             239.000€           242.000€              222.000€              

inzameling en verwerking 1.524.000€          1.234.000€       1.206.000€           1.164.000€           

flankerende maatregelen 120.000€             129.000€           205.000€              250.000€              

netto structurele gemeentelijke kosten 

afvalverwijdering doorgerekende stromen
1.902.000€         1.658.000€      1.767.000€          1.674.000€          

toekomstscenario's

huidige situatie scenario 1 scenario 2 scenario 3

situatie 2017 optimalisatie omgekeerd dure restafvalzak

Investeringen en eenmalige kosten

benodigde investeringen nvt 189.000€           1.021.000€           189.000€              

desinvesteringen nvt nvt nvt 126.000€              

eenmalige kosten nvt 405.000€           475.000€              492.000€              

toekomstscenario's
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In onderstaande tabel is een kwalitatieve beschrijving van de service ten opzichte van de huidige 

situatie weergegeven: 

 

 Toekomstscenario’s 

 scenario 1 scenario 2 scenario 3 

Laagbouw + buitengebied optimalisatie zelf wegbrengen dure restafvalzak 

GFT 0 0 0 

Plastic verpakkingsafval en drinkpakken 0 0 0 

Blik 0 0 0 

Restafval - - 0 

    

 Toekomstscenario’s 

 scenario 1 scenario 2 scenario 3 

Hoogbouw ondergrondse restafvalcontainer optimalisatie zelf wegbrengen dure restafvalzak 

GFT + + + 

Plastic verpakkingsafval en drinkpakken 0 0 0 

Blik 0 0 0 

Restafval 0 0 - 

    

 Toekomstscenario’s 

 scenario 1 scenario 2 scenario 3 

Hoogbouw inpandige restafvalcontainer optimalisatie zelf wegbrengen dure restafvalzak 

GFT + + + 

Plastic verpakkingsafval en drinkpakken 0 0 0 

Blik 0 0 0 

Restafval 0/- 0/- - 

  

0 niet of nauwelijks verschil met huidige situatie 

+ brengvoorziening dichter bij huis 

- Brengvoorziening op afstand of lagere inzamelfrequentie of 

langere bewaartijd in/bij huis 

 

Uit de tabel blijkt het volgende:  

• In alle toekomstscenario’s is sprake van verbetering van de service voor de huishoudens in de 

hoogbouw voor het aanbieden van GFT: hiervoor wordt een voorziening geplaatst. De verlaging 

van de inzamelfrequentie voor restafval (scenario 1), de overschakeling van minicontainers naar 

ondergrondse containers voor restafval (scenario 2) en de overschakeling van mini- en 

ondergrondse containers naar de dure zak (scenario 3) kan door huishoudens als 

servicevermindering worden ervaren. 
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3.7 Inzamelsysteem keuze  

Op basis van de doorrekening van de scenario’s lijken er goede mogelijkheden te zijn om tegen 

beperkte kosten hogere milieuprestaties te behalen. 

 

We leggen de focus op: 

• scenario 1: Container aan huis – 1 x per 4 weken legen 

• scenario 2: Zelf wegbrengen – naar een ondergrondse container wanneer u wilt 

 

Scenario 0 – huidige systeem – laten we buiten beschouwing. 

De reden hiervoor: 

- Biedt minimale verbetering, de VANG doelstellingen 100 kilo restafval per inwoner per jaar 

in 2020 en 30 kilo restafval per inwoner per jaar in 2025 zijn hiermee niet haalbaar. 

- De inzameling en verwerking (restafval) wordt duurder. 

 

Scenario 3 – dure zak – laten we verder buitenbeschouwing. 

De reden hiervoor: 

- Onbekend is wat de nieuwe P90 norm gaat brengen. Hierdoor moet het systeem mogelijk 

tussentijds worden aangepast, wat kostenverhogend zal werken. Mogelijk vervalt het 

systeem dan geheel. 

- Meer kans op zwerfafval door kapot gaan zakken, ondanks dikkere zakken. Ook worden niet 

juiste zakken - de niet betaalde zakken – niet meegenomen. Zij blijven op straat liggen! En 

van wie is die dan? 

- Een verkooporganisatie nodig voor de verkoop van deze dure tariefzak.  

- Kans op namaak van de dure zak. 
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4 Bepaling voorkeur scenario 

Het is belangrijk dat inwoners meedenken over het verminderen van restafval in onze gemeente. 

Afval is een onderwerp dat iedereen aangaat. Draagvlak en begrip zijn essentieel voor het laten 

slagen van een nieuw inzamelsysteem en het behalen van de VANG doelstelling. 

 

De gemeenteraad vindt de mening van de inwoners belangrijk. Daarom is in het beleidskader 

opgenomen: 

- Circulaire economie samen met de inwoners vormgeven; 

- Maximeren herbruikbaarheid van producten en grondstoffen; 

- Wij hanteren als uitgangspunt Van Afval Naar Grondstof; 

- We groeien toe naar een nieuw afval-inzamelsysteem. 

 

De bewoners zijn betrokken in het proces om te komen tot een voorkeurs scenario door het 

organiseren van: 

 
- Twee bewonersbijeenkomsten (panels); 
- De bewoners enquête per huishouden. 

 
4.1 Bewoners bijeenkomsten 

Er waren 2 bijeenkomsten met panels die bestaan uit een mix van inwoners. We stelde centrale 

vragen om het gesprek te starten: 

- Hoe is houding en gedrag t.a.v. afval scheiden? 

- Hoe denkt u dat andere Etten-leurenaren hierover denken? 

- Wat gaat goed, wat kan beter t.a.v. afval scheiden en inzamelen? 

- Welke informatie heb je nodig om een keuze uit beide afvalinzamelingsmogelijkheden te 

maken? 

 

De 2 bijeenkomsten waren wat betreft de inhoud van het gesprek verschillend. 

 

Hieronder volgt een beknopte weergave van de belangrijkste onderwerpen die tijdens beide 

bijeenkomsten uitvoerig besproken zijn. 

 

Bijeenkomst bewoners panel 1: 

- De basisvoorzieningen in Etten-Leur zijn goed op orde; 

- In vergelijking met andere steden ziet Etten-Leur en best heel goed schoon en verzorgd uit; 

- De reactie op beide inzamelscenario’s zijn positief; 

- Ophaal schema PD-afval wordt door de VuZaRi (vuilniszakring) veelal niet gerespecteerd en 

leidt tot ergernissen en zwerfafval; 

- De nut en noodzaak van afval scheiden aan huis; 

- Kosten; 

- Openbare afvalbakkenbeleid in relatie tot gedrag; 

- Meer op maat communiceren over het onderwerp afval scheiden; 

- Te weinig handhaving (afvalinzameling, afval scheiding, afval dumping).  
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Bijeenkomst bewoners panel 2: 

- De groep vind zichzelf milieubewust; 

- De reactie op beide inzamelscenario’s zijn positief; 

- De nut en noodzaak van afval scheiden aan huis; 

- Kosten; 

- Zwerfafval is een probleem; 

- Het scheiden van afval is best moeilijk (welk afval hoort waarbij); 

- Inzameling huishoudelijk afval bij hoogbouw; 

- Angst voor bij plaatsingen; 

- Goede communicatie is essentieel. 

 

De uit beide bijeenkomsten verkregen informatie is meegenomen in de folder die naar elk 

huishouden is gestuurd, en wordt waar mogelijk meegenomen in het vervolgtraject naar de keuze 

voor een nieuw inzamelsysteem. 

 

4.2 Bewoners enquête per huishouden 

Alle huishoudens kregen een brief (zie bijlage 3) met een informatiefolder (zie bijlage 4) met uitleg 

over beide scenario’s en wat de effecten zijn. De informatiefolder ging daarnaast ook in op aspecten 

die goed zijn om te weten, een aantal uitzonderingen en toonde een selectie van veel gestelde 

vragen.  Via een speciaal e-mailadres konden bewoners alle vragen stellen. Via de gemeentelijke 

website was een speciale pagina beschikbaar met de opsomming van de veel gestelde vragen met 

bijbehorende antwoorden.  

 

Elk huishouden mocht via een unieke code een voorkeur geven. 

Een voorkeur doorgeven kon men heel eenvoudig ofwel via internet ofwel via het opsturen van een 

antwoordstrook. Alle voorkeuren werden centraal geregistreerd. 

 

De spelregels van het keuzeproces waren: 

- Voorkeuren zijn anoniem verwerkt. 

- Meerdere keren stemmen (bijvoorbeeld op de website én per post) niet mogelijk vanwege 

de unieke code. 

- Stemmen ná 2 december 2018 worden niet meegenomen in de uitslag. 

- Er wordt straks voor heel Etten-Leur één systeem nieuwe restafval-systeem ingevoerd. 

 

Het rapport over de enquête gaat gedetailleerd in op de behaalde resultaten (afzonderlijke bijlage bij 

dit afvalbeleid). 

 

De uitkomst is verwerkt in een voorstel voor een nieuw afval inzamelsysteem voor restafval.  De 

gemeenteraad neemt hierover begin 2019 een beslissing.  
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Uitslag bewoners enquête 

In totaal mochten 18.449 huishoudens hun voorkeur voor een inzamelsysteem kenbaar maken. 

 

Vooraf is bepaald dat: 

- Minimaal 30% van de huishoudens een keuze maakt om de enquête als representatief te 

beschouwen; 

- Bij meer dan 50% keuze voor een systeem, gaan we dat systeem invoeren. 

 

In totaal 7.537 huishoudens maakte daadwerkelijk hun geldige voorkeur kenbaar, dat is 40,9% van 

eerdergenoemde 18.451 huishoudens. De verdeling van de voorkeuren is als volgt: 

- 5.350 (71%) daarvan stemde voor container aan huis, 1 x 4 weken ledigen; 

- 2.187 (29%) daarvan stemde voor ondergrondse container, zelf wegbrengen. 

 

Bij hun keuze konden de huishoudens ook nog een opmerking plaatsen. Hiervan heeft 63 % gebruik 

gemaakt. De belangrijkste opmerkingen bij “Container aan huis” zijn: 

1. Afstand tot de ondergrondse container – 29,4% 
2. Gemak van container aan huis – 19,0% 
3. Hoeveelheid, gewicht, grootte afval (dat in container aan huis past) – 17,5% 
 

De belangrijkste bij “Zelf wegbrengen” zijn: 

1. Geen ruimte/mogelijkheid voor een container aan huis / maakt reeds gebruik van ondergrondse 
container – 21,7% 

2. Gemak van een ondergrondse container (o.a. flexibiliteit en ruimte) – 18,3% 
3. Voorkleur voor container voor plastic afval – 18,2% 
 

Tijdens het keuzeproces kwamen er dan ook vooral vragen en reacties binnen over loopafstanden en 

medische aandoeningen zoals bijvoorbeeld een stoma. 

 

Op basis van deze vragen en reacties voeren we gesprekken met inwoners met medische 

aandoeningen. De kernvraag die in die gespreken gesteld wordt is: Waar loopt u tegen aan? 

 

Voor twee categorieën van medische aandoeningen is nu een vrijstelling opgenomen in de 

“Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing“, Artikel 4 een Vrijstelling van 16 

ledigingen van de restafvalcontainer (de andere systemen naar verhouding inhoudsmaat). 

Bij de voorstellen voor de nieuwe “Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing” 

komen wij hier in het najaar 2019 op terug.  
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5 Conclusie en maatregelen 

5.1 Conclusie 

De gesprekken tijdens de bijeenkomsten geven inzicht in hoe het onderwerp afval leeft bij deze 

groepen met inwoners.  Uit deze gesprekken zijn een aan aantal duidelijk aandachtspunten naar 

voren gekomen: 

- Er is informatiebehoefte over het scheiden van afval, wat zijn de scheidingsregels en hoe 

passen we dat toe; 

- Men beleefd een gebrek aan handhaving terwijl men van mening is dat dit helpt om 

zwerfafval en afvaldumping te voorkomen. 

- De vuilniszakring voor het PD-afval is een bron van ergernis en vervuiling. 

 

De uitgevoerde enquête is representatief. Met de uitkomst van de enquête wordt het college en de 

gemeenteraad voorgesteld om het inzamelsysteem voor restafval met behoud van de minicontainer 

aan huis (1x4 weken ledigen) in te voeren.  

 

5.2 Maatregelen en speerpunten (communicatie, handhaving, zwerfafval) 

Met ingang van 1-1-2020 worden de volgende maatregelen uitgevoerd: 

- Invoeren nieuw inzamelsysteem op basis van scenario 1: restafvalcontainer aan huis, 1x 4 

weken ledigen; 

- Invoeren GFT inzameling bij alle hoogbouw per 1-1-2020, zie “GFT inzameling bij 

hoogbouw”. 

Voor de “was-wordt” lijst zie bijlage 2 

 

Daarnaast worden benoemen we hierbij de volgende speerpunten: 

1. Communicatie: 

- Communiceren dat het beleid per 1-1-2020 gaat veranderen en daarmee het 

inzamelsysteem 

- Bewustwording creëren door inwoners te informeren met als doel dat men meer na 

gaat denken over het scheiden van afval. 

 

2. Handhaving 

- Inzetten op actieve handhaving wanneer er sprake is van ongewenst aanbiedgedrag en 

afvaldumping 

 

3. Zwerfafval 

- Inzet op afval educatie op basis- en middelbaar onderwijs; 

- Zwerfafvalpakker (Zapper); 

- Inzet op bewustwording. 

  



Afvalbeleid 2020 gemeente Etten-Leur 

28  

Bijlage 1: Beschrijving scenario’s 

Voor de huidige situatie zijn de gegevens in zwarte letters beschreven. Bij de toekomstscenario’s zijn 

de veranderingen ten opzichte van de huidige situatie steeds rood weergegeven. 

 

Scenario 0: huidige situatie 

 

Afvalstroom Laagbouw Hoogbouw OC Hoogbouw MAC-i 

Restafval Minicontainer 180l 
Ledigingsfrequentie: 1x 

per 2 weken 

Ondergrondse container 5 m3 

Dichtheid: 1 op 33 
aansluitingen 

Ledigingsfrequentie: op 
volmelding (gemiddeld 1x per 

6-7 weken) 

Inpandige MAC-i 800l 
Dichtheid: 1 op 20 

aansluitingen 
Ledigingsfrequentie: op 

afroep 
(gemiddeld bijna 1x per 

week) 

GFT Minicontainer 180l 
Ledigingsfrequentie: 1x 
per 2 weken, zomer 1x 

per week (36 ledigingen 
per jaar) 

Geen inzameling, m.u.v. enkele inpandige minicontainers 

Plastic 
verpakkingen 
en 
drinkpakken 

Haalsysteem met zakken 
Ophaalfrequentie: 1x per 2 weken 

Inwoners kopen zelf PD-zakken 

Brengsysteem met ondergrondse perscontainer 5 m3 

Dichtheid: 1 op 2323 aansluitingen 
Ledigingsfrequentie: gemiddeld bijna 2x per week 

Blik Ondergrondse container 5 m3 

Bovengrondse container 3,3 m3 

Dichtheid: 1 op 2323 aansluitingen 
Ledigingsfrequentie 1x per 1,5 weken 

Papier/karton Minicontainer 180l 
Ledigingsfrequentie: 1x 

per 4 weken 
 

Ondergrondse container 5 m3 

Dichtheid: 1 op 33 
aansluitingen 

Ledigingsfrequentie: 1x per 8 
weken 

Inpandige rolcontainer 
700l 

Ledigingsfrequentie: 1x per 
week 

Glas Verzamelcontainer 
Dichtheid: 1 op 688 aansluitingen 
Ledigingsfrequentie: 1x per week 
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Scenario 1: Container aan huis – 1 x per 4 weken legen 

(in tabellen – vanwege kortere naam – genoemd: “optimalisatie”) 

 

Afvalstroom Laagbouw Hoogbouw OC Hoogbouw MAC-i 

Restafval Minicontainer 180l 
Ledigingsfrequentie: 1x 

per 4 weken 

Ondergrondse container 5 m3 

Dichtheid: 1 op 33 
aansluitingen 

Ledigingsfrequentie: op 
volmelding 

Inpandige MAC-i 800l 
Dichtheid: 1 op 20 

aansluitingen 
Ledigingsfrequentie: op 

afroep 
(1x per week) 

 

GFT Minicontainer 180l 
Ledigingsfrequentie:  

1x per 2 weken, zomer 1x 
per week (36 ledigingen) 

 
 

Verzamelcontainer (240l/660) in behuizing met 
toegangscontrole 

Dichtheid: 1 op 40 aansluitingen 
Ledigingsfrequentie:  

1x per week 
 

GFT bakje voor in huis 
 

Plastic 
verpakkingen 
en 
drinkpakken 

Haalsysteem met zakken 
Zakken 1x per 2 weken 

PD-zakken worden kosteloos verstrekt 

Brengsysteem met ondergrondse perscontainer 5 m3 

Dichtheid: 1 op 2323 aansluitingen 
Ledigingsfrequentie: 2x per week 

Blik Ondergrondse container 5 m3 

Bovengrondse container 3,3 m3 

Dichtheid: uitbreiding met 4 nieuwe bovengrondse containers, 1 op 1549 aansluitingen 
Ledigingsfrequentie 1x per 1,5 weken 

Papier/karton Minicontainer 180l 
Ledigingsfrequentie: 1x 

per 4 weken 
 

Ondergrondse container 5 m3 

Dichtheid: 1 op 33 
aansluitingen 

Ledigingsfrequentie: 1x per 8 
weken 

Inpandige rolcontainer 
700l 

Ledigingsfrequentie: 1x per 
week 

Glas Verzamelcontainer 
Dichtheid: 1 op 688 aansluitingen 
Ledigingsfrequentie: 1x per week 
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Scenario 2: Zelf wegbrengen – naar een ondergrondse container wanneer u wilt 

(in tabellen – vanwege kortere naam – genoemd: “omgekeerd inzamelen”) 

 

Afvalstroom Laagbouw  Hoogbouw OC Hoogbouw MAC-i 

Restafval Ondergrondse container 5 m3 (op afstand, inclusief toegangscontrole en vulgraadmeter) 
Dichtheid: 1 op 100 aansluitingen 

Ledigingsfrequentie: dynamisch (minimaal 1x per 4 weken) 

GFT Minicontainer 180l 
Ledigingsfrequentie:  

1x per 2 weken, zomer 1x 
per week (36 ledigingen) 

 
 

Verzamelcontainer (240l/660) in behuizing met 
toegangscontrole 

Dichtheid: 1 op 40 aansluitingen 
Ledigingsfrequentie:  

1x per week 
 

GFT bakje voor in huis 
 

Plastic 
verpakkingen 
en 
drinkpakken 

Minicontainer 180l  
(oude restafvalmini met 

nieuwe PD sticker) 
Ledigingsfrequentie: 1x 

per 2 weken 

Haalsysteem met zakken 
Zakken 1x per 2 weken 

PD-zakken worden kosteloos verstrekt 

Brengsysteem met ondergrondse perscontainer 5 m3 

Dichtheid: 1 op 2323 aansluitingen 
Ledigingsfrequentie: 3x per 2 weken 

Blik Ondergrondse container 5 m3 

Bovengrondse container 3,3 m3 

Dichtheid: uitbreiding met 4 nieuwe bovengrondse containers, 1 op 1549 aansluitingen 
Ledigingsfrequentie 1x per 1,5 weken 

Papier/karton Minicontainer 180l 
Ledigingsfrequentie: 1x 

per 4 weken 
 

Ondergrondse container 5 m3 

Dichtheid: 1 op 33 
aansluitingen 

Ledigingsfrequentie: 1x per 8 
weken 

Inpandige rolcontainer 
700l 

Ledigingsfrequentie: 1x per 
week 

Glas Verzamelcontainer 
Dichtheid: 1 op 688 aansluitingen 
Ledigingsfrequentie: 1x per week 
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Scenario 3: diftar op basis van dure restafvalzak 

(in tabellen – vanwege kortere naam – genoemd: “dure restafvalzak”) 

 

Afvalstroom Laagbouw Hoogbouw OC Hoogbouw MAC-i 

Restafval Zakkeninzameling 
1x per 2 weken 

Inwoners kopen speciale ‘dure’ restafvalzak 

GFT Minicontainer 180l 
Ledegingsfrequentie:  

1x per 2 weken, zomer 1x 
per week (36 ledigingen) 

 

Verzamelcontainer (240l/660) in behuizing met 
toegangscontrole 

Dichtheid: 1 op 40 aansluitingen 
Ledigingsfrequentie:  

1x per week 
 

GFT bakje voor in huis 
 

Plastic 
verpakkingen 
en 
drinkpakken 

Minicontainer 180l  (oude 
restafvalmini met nieuwe 

PD sticker) 
Ledigingsfrequentie: 1x 

per 2 weken 

Haalsysteem met zakken 
Zakken 1x per 2 weken 

PD-zakken worden kosteloos verstrekt 

Brengsysteem met ondergrondse perscontainer 5 m3 

Dichtheid: 1 op 2323 aansluitingen 
Ledigingsfrequentie: 3x per 2 weken 

Blik Ondergrondse container 5 m3 

Bovengrondse container 3,3 m3 

Dichtheid: uitbreiding met 4 nieuwe bovengrondse containers, 1 op 1549 aansluitingen 
Ledigingsfrequentie 1x per 1,5 weken 

Papier/karton Minicontainer 180l 
Ledigingsfrequentie: 1x 

per 4 weken 
 

Ondergrondse container 5 m3 

Dichtheid: 1 op 33 
aansluitingen 

Ledigingsfrequentie: 1x per 8 
weken 

Inpandige rolcontainer 
700l 

Ledigingsfrequentie: 1x per 
week 

Glas Verzamelcontainer 
Dichtheid: 1 op 688 aansluitingen 
Ledigingsfrequentie: 1x per week 
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Bijlage 2 Was – Wordt lijst toekomstig inzamelsysteem 

 Laagbouw  Hoogbouw 

 Was Wordt Was Wordt 

Restafval Mini-container (1 x 

2 weken geleegd) 

Mini-container 

(1 x 4 weken 

geleegd) 

ondergrondse 

container nabij 

complex  

of 

Inpandige 

container  

 

Ondergrondse 

container nabij 

complex 

of 

bij uitzondering 

inpandige 

container 

GFT Mini-container (1 x 2 weken geleegd, in 

de zomer 1x per week) 

Geen 

voorziening, 

m.u.v. enkele 

complexen (mini-

container 

inpandig) 

Inzamelvoorziening 

nabij complex en 

eenmalig GFT bakje 

voor in de keuken 

Oud papier en 

karton 

Mini-container (1 x 4 weken geleegd) Ondergrondse container nabij complex 

of bij uitzondering inpandige container 

 Laagbouw en Hoogbouw   

 Was Wordt 

Plastic 

verpakkingsafval 

en 

drankenkartons 

Zakken 

(1 x 2 weken opgehaald) 

en 

verzamelcontainer bij winkelcentra 

Textiel  Verzamelcontainers in de wijk 

Inzamelronde aan huis door charitatieve instelling (4 x per jaar) 

Verpakkingsglas  Verzamelcontainers in de wijk 

Luiers Verzamelcontainers in de openbare ruimte, bij peuterspeelzalen en enkele 

seniorencomplexen 

Blik Ondergrondse container in de wijk 

Grof afval Milieustraat  

Op afroep aan huis 

Overige afval- en 

grondstofstromen 

Milieustraat, gratis en betaalde stromen 
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Bijlage 3 Brief aan bewoners 
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Bijlage 3 Brochure keuze inzamelsysteem 
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Bijlage 3 -  Overzicht afvalinzameling 2020 (was-wordt lijst) 
 
 Laagbouw  Hoogbouw 

 Was Wordt Was Wordt 

Restafval Mini-container (1 x 

2 weken geleegd) 

Mini-container 

(1 x 4 weken 

geleegd) 

ondergrondse 

container nabij 

complex  

of 

Inpandige 

container  

 

Ondergrondse 

container nabij 

complex 

of 

bij uitzondering 

inpandige 

container 

GFT Mini-container (1 x 2 weken geleegd, in 

de zomer 1x per week) 

Geen 

voorziening, 

m.u.v. enkele 

complexen (mini-

container 

inpandig) 

Inzamelvoorziening 

nabij complex en 

eenmalig GFT bakje 

voor in de keuken 

Oud papier en 

karton 

Mini-container (1 x 4 weken geleegd) Ondergrondse container nabij complex 

of bij uitzondering inpandige container 

Plastic 

verpakkingsafval 

en 

drankenkartons 

Zakken (1 x 2 weken opgehaald) 

en 

verzamelcontainer bij winkelcentra 

Zakken (1 x 2 weken opgehaald) 

en 

verzamelcontainer bij winkelcentra 

 

 Laagbouw en Hoogbouw   

 Was Wordt 

Textiel  Verzamelcontainers in de wijk 

Inzamelronde aan huis door charitatieve instelling (4 x per jaar) 

Verpakkingsglas  Verzamelcontainers in de wijk 

Luiers Verzamelcontainers in de openbare ruimte, bij peuterspeelzalen en enkele 

seniorencomplexen 

Blik Ondergrondse container in de wijk 

Grof afval Milieustraat  

Op afroep aan huis 

Overige afval- en 

grondstofstromen 

Milieustraat, gratis en betaalde stromen 
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De gemeente Etten-Leur gaat in 2020 het restafval anders inzamelen. 

Etten-Leur vindt het belangrijk om haar inwoners te laten meedenken 

over de manier waarop de inzameling van restafval in de toekomst moet 

plaatsvinden. Alle huishoudens is daarom gevraagd om een voorkeur door 

te geven voor: 

1. Een container aan huis die 1x per 4 weken wordt geleegd.

2. Zelf wegbrengen naar een ondergrondse container in de buurt, 

wanneer u wilt.

Methode

Er is een brief gestuurd naar alle 18.449 huishoudens* binnen de 

gemeente met inwoners van 18 jaar en ouder. Inwoners in verpleeg- of 

verzorgingstehuizen zijn niet aangeschreven. De adressen zijn 

aangeleverd door de gemeente Etten-Leur vanuit de Basisregistratie 

Personen (BRP). De brief had een algemene aanschrijving ‘Aan de 

bewoner(s) van’. Bij de brief zat een informatiefolder, zodat inwoners een 

weloverwogen keuze konden maken. 

Inwoners konden op twee manieren hun stem uitbrengen:

• Via een website: de brief bevatte een unieke inlogcode, waarmee 

ingelogd kon worden op een website. Hier konden inwoners hun 

voorkeur doorgeven en een korte toelichting geven. De website was 

geschikt voor desktop/laptop, tablet en smartphone.

• Op papier: onderaan de brief stond een antwoordstrook, waarop 

inwoners hun stem kenbaar konden maken en een korte toelichting 

geven. Deze antwoordstrook konden inwoners (ongefrankeerd) 

terugsturen naar I&O Research. Ook op de antwoordstrook stond de 

unieke inlogcode vermeld. Zo werd uitgesloten dat inwoners zowel op 

papier als digitaal konden stemmen.

Interpretatie

De keuze over de manier waarop de afvalinzameling in Etten-Leur zal 

plaatsvinden is niet alleen de keuze tussen een restafvalcontainer aan huis 

en een ondergrondse container. Zo krijgt elk huishouden – wanneer het 

systeem van de ondergrondse container wordt ingesteld – een eigen 

container voor plastic en drankenkartons aan huis. Daarom is het niet zo 

dat een keuze voor één van de opties een directe keuze tussen een 

container aan huis en een ondergrondse container is, maar een keuze 

voor een systeem dat meerdere onderdelen bevat.

* Daarnaast hebben 2 inwoners die ontbraken op de adressenlijst en zich 

bij de gemeente hadden gemeld, alsnog een inlogcode ontvangen.
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Respons

De vragenlijst kon worden ingevuld van dinsdag 13 november tot en met 

zondag 2 december. De website is op maandag 3 december 0.00 

afgesloten. Vanaf dat moment kon geen voorkeur meer worden 

doorgegeven via de website. Antwoordstroken die na 2 december zijn 

binnengekomen, zijn niet meegenomen in de resultaten.

Tabel 1

Respons per wijk

In totaal zijn 7.537 geldige voorkeuren doorgegeven, een respons van 41 

procent. In tabel 1 staat de respons per wijk beschreven. De hoogste 

respons was in Keen (47%) en de laagste in Buitengebied (32%)

In totaal zijn 6.441 voorkeuren doorgegeven via de website (85%) en 

1.096 via het antwoordstrookje (15%).
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Wijk Aantal 
aangeschreven 
huishoudens

Respons 
(aantal)

Respons 
(percentage)

Baai 1.351 493 36%

Banakkers 1.997 828 41%

Buitengebied 759 242 32%

Centrum Oost 1.698 582 34%

Centrum West 799 353 44%

Etten-Leur Noord 1.166 450 39%

Grauwe Polder / Streek 2.614 1.087 42%

Grient 589 264 45%

Hoge Neerstraat 528 230 44%

Hooghuis 2.260 929 41%

Keen 1.392 661 47%

Sander-Banken 1.682 780 46%

Schoenmakershoek 1.532 605 39%

Vosdonk / Vossendaal 84 33 39%

Gemeente Etten-Leur 18.451 7.537 41%



Respons

In gemeente Etten-Leur hebben 7.537 van de 18.451 huishoudens een 

voorkeur opgegeven voor een van de twee methoden van inzameling van 

restafval. Dit is 41 procent van de aangeschreven huishoudens. 

Resultaat

71 procent van de zelfstandige huishoudens in gemeente Etten-Leur heeft 

het liefst een container voor restafval aan huis die een keer per vier 

weken wordt geleegd; 29 procent wil restafval zelf wegbrengen naar een 

ondergrondse container in de buurt, wanneer het uitkomt (zie tabel 2). 

Tabel 2

Voorkeur inzameling restafval in Etten-Leur

Tabel 3

Voorkeur inzameling restafval per wijk
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Gemeente Etten-Leur

Aantal 
voorkeuren

Percentage 
voorkeuren

Een container aan huis die 1x per 4 
weken wordt geleegd

5.350 71%

Zelf wegbrengen naar een 
ondergrondse container in de buurt, 
wanneer u wilt

2.187 29%

Totaal 7.537 100%

Keuze 1 Keuze 2

Wijk
Container aan huis die 1x 

per 4 weken wordt geleegd

Zelf wegbrengen naar een 
ondergrondse container in 
de buurt, wanneer u wilt

Baai 380 77% 113 23%

Banakkers 545 66% 283 34%

Buitengebied 202 83% 40 17%

Centrum Oost 401 69% 181 31%

Centrum West 270 76% 83 24%

Etten-Leur Noord 311 69% 139 31%

Grauwe Polder / Streek 808 74% 279 26%

Grient 203 77% 61 23%

Hoge Neerstraat 166 72% 64 28%

Hooghuis 700 75% 229 25%

Keen 453 69% 208 31%

Sander-Banken 528 68% 252 32%

Schoenmakershoek 353 58% 252 42%

Vosdonk / Vossendaal 30 91% 3 9%

Gemeente Etten-Leur 5.350 71% 2.187 29%
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Gemeente Etten-Leur

Motieven bij voorkeur 1: 
Een container aan huis die 1x per 4 weken wordt geleegd

Door 3.322 van de 5.350 inwoners (62%) met een voorkeur voor een 
container aan huis is een toelichting gegeven. De drie meest voorkomende 
motieven zijn: 1) de afstand tot een ondergrondse container, 2) het gemak 
van een container aan huis en 3) de hoeveelheid, het gewicht en de grootte 
van afval dat in de container aan huis past. Ruim 30 procent van de inwoners 
heeft een combinatie van antwoorden gegeven. Elk uniek antwoord is 
meegeteld.

Tabel 4
Motieven van inwoners met voorkeur voor container aan huis
[% van inwoners die toelichting hebben gegeven; omdat er ook combinaties 
van motieven zijn gegeven telt het totaal op tot meer dan 100%]

1. Afstand tot ondergrondse container 29,4%

2. Gemak van container aan huis 19,0%

3. Hoeveelheid, gewicht, grootte afval (dat in container aan huis 
past) 17,5%

4. Ouderdom/slecht ter been 16,1%

5. Zwerfafval bij ondergrondse container 13,2%

6. Kosten ondergrondse container en/of onduidelijkheid hierover 12,3%

Overige opmerkingen (niet mbt voorkeur) 9,8%

7. Tevreden met huidig systeem 9,5%

8. Zichtoverlast (aangezicht) van ondergrondse container 2,8%

9. Overlast bij/van ondergrondse container in het algemeen 2,8%

10. Storingen/technisch problemen bij ondergrondse container 2,3%

11. Container aan huis milieuvriendelijker/meer (bewustzijn) afval 
scheiden 1,9%

12. Stankoverlast van ondergrondse container 1,2%

13. Overlast van ongedierte bij ondergrondse container 1,1%

14. Verkeer van/naar ondergrondse container 0,4%

15. Ander inhoudelijk argument 0,4%
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Gemeente Etten-Leur

Voorbeelden van motieven bij voorkeur 1: 
Een container aan huis die 1x per 4 weken wordt geleegd

Ter illustratie is hieronder per motief een quote weergegeven.

Gemak van container aan huis

"Voor ons veel gemakkelijker. Het afval kan zo verzameld worden tot de kliko vol is. In tegenstelling tot voor elk wissewasje naar de ondergrondse container moeten gaan."

Hoeveelheid, gewicht, grootte afval (dat in container aan huis past)

"De container aan huis is voor mij beter omdat mijn restafval vaak groot is van formaat. Dat past niet in de kleine opening van de ondergrondse container. Het is voor mij erg onhandig 

om voor ieder object dat wat groter is naar de milieustraat te moeten rijden. Mijn huis en buitenruimte zijn veel te krap bemeten om het restafval tijdelijk op de slaan. Daarom is de 

container aan huis voor mij beter."

Overlast bij/van ondergrondse container in het algemeen

"Een ondergrondse container zorgt voor stankoverlast en rotzooi. Er zijn altijd mensen die het niet zou nauw nemen met de regels en de omgeving. Een container aan huis is dan ieders 

zijn verantwoordelijkheid, en is naar mijn mening de beste keuze om problemen in de toekomst te voorkomen."

Overlast van ongedierte bij ondergrondse container

"Onwenselijk als mensen thuis vuilniszakken opsparen voordat ze het wegbrengen, dat lokt ongedierte."

Stankoverlast van ondergrondse container

"Een ondergrondse container zorgt voor stankoverlast en rotzooi. Er zijn altijd mensen die het niet zou nauw nemen met de regels, en de omgeving."

Zichtoverlast (aangezicht) van ondergrondse container

"Geen 'straatbeeldvervuiling' door al die nieuwe ondergrondse containers."

Verkeer van/naar ondergrondse container

"Ik denk dat er bij de andere keuze (onnodig) veel auto (kilo)meters worden gemaakt."

Afstand tot ondergrondse container

"Ik zie het niet zitten om vieze vuilniszakken te voet of met de auto weg te brengen, met het risico dat de zak lek raakt."

Zwerfafval bij ondergrondse container

"De ervaring heeft ons geleerd dat ondergrondse containers leiden tot een rotzooi rond de ondergrondse containers, zwerfafval en illegaal dumpen van afval binnen de bebouwde kom en 

het buitengebied. Er zijn nu al ondergrondse containerplaatsen waar camerabewaking is, need to say more...…?!"

Storingen/technisch problemen bij ondergrondse container

"Ondergrondse containers zijn storingsgevoelig. Als hij verstopt zit, wordt het een bende."

Ouderdom/slecht ter been

"Wij zijn op leeftijd en kunnen niet goed meer lopen. Bovendien moeten we dan onze afval ergens in opslaan, om niet elke dag naar de ondergrondse container te hoeven gaan."

Kosten ondergrondse container en/of onduidelijkheid hierover

"Niet duidelijk genoeg wat betreft kosten bij het zelf wegbrengen naar ondergrondse container."

Container aan huis milieuvriendelijker/meer (bewustzijn) afval scheiden

"Door 1 x in de maand te komen word het afval nog beter gescheiden."

Tevreden met huidig systeem

"Extra investering voor ondergrondse containers is niet nodig. Het huidige systeem werkt prima, inclusief ophalen van plastic afval in zakken."
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Gemeente Etten-Leur

Motieven bij voorkeur 2: 
Zelf wegbrengen naar een ondergrondse container in de buurt, 
wanneer u wilt

Door 1.404 van de 2.187 inwoners (64%) met een voorkeur voor zelf 
wegbrengen naar een ondergrondse container in de buurt is een toelichting 
gegeven. De drie meest voorkomende motieven zijn: 1) geen 
ruimte/mogelijkheid voor container aan huis en/of maakt al gebruik van 
ondergrondse container (vaak hoogbouw), 2) het gemak van een 
ondergrondse container (o.a. flexibiliteit en ruimte) en 3) voorkeur voor 
container voor plastic afval. Ruim 11 procent van de inwoners heeft een 
combinatie van antwoorden gegeven. Elk uniek antwoord is meegeteld.

Tabel 5
Motieven van inwoners met voorkeur een ondergrondse container
[% van inwoners die toelichting hebben gegeven; omdat er ook combinaties 
van motieven zijn gegeven telt het totaal op tot meer dan 100%]

1. Geen ruimte/mogelijkheid voor container aan huis / maakt reeds 
gebruik van ondergrondse container 21,7%

2. Gemak van een ondergrondse container (o.a. flexibiliteit en 
ruimte) 18,3%

3. Voorkeur voor container voor plastic afval 18,2%

4. (Stank)overlast van container aan huis 13,1%

5. 1x per 4 weken legen container aan huis is te weinig 12,7%

6. Weinig restafval 8,6%

7. Gunstige locatie ondergrondse container 4,4%

Overige antwoorden (niet mbt voorkeur) 4,2%

8. Mits het niet tot extra kosten leidt 4,0%

9. Leidt tot milieubewuster gedrag 2,7%

10. Te veel containers aan huis 2,0%

11. Minder zwerfafval op straat ivm container voor plastic afval (ipv
zakken) 1,9%

12. Ander inhoudelijk argument 0,2%
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Gemeente Etten-Leur

Voorbeelden van motieven bij voorkeur 2: 
Zelf wegbrengen naar een ondergrondse container in de buurt, 
wanneer u wilt

Ter illustratie is hieronder per motief een quote weergegeven.

Gemak van een ondergrondse container (o.a. flexibiliteit en ruimte)

"Dan hoef ik restafval niet lang te bewaren tot de kliko vol is. Plastic afval heeft een veel groter volume en daarmee is de kliko

dus sneller vol."

Weinig restafval

"Wij kunnen vaak 2 of 3 legingen van de restcontainer overslaan omdat we nog maar heel weinig rest afval hebben. Dan 

gebruiken wij liever de container voor het plastic."

Gunstige locatie ondergrondse container

"Voor de deur van onze flat staat een ondergrondse container dus dat is prima voor mij."

1x per 4 weken legen container aan huis is te weinig

"1x per 4 weken is te weinig voor ons anders had ik voor de bak aan huis gekozen."

Te veel containers aan huis

"Ik heb maar een klein tuintje waarin 3 containers niet passen."

(Stank)overlast van container aan huis

"Bij veel afval, overlast in de tuin en in de zomer vooral veel stank en ongedierte."

Minder zwerfafval op straat ivm container voor plastic afval (ipv zakken)

"Als het restafval ondergronds gaat en het plastic in de container, hopelijk minder zwervende plastic zakken."

Geen ruimte/mogelijkheid voor container aan huis / maakt reeds gebruik van ondergrondse container

“Wonen in hoogbouw dus al bekend met het zelf wegbrengen. Alleen graag een oplossing voor het GFT-afval want dat gaat nu 

met de rest de ondergrondse container in.”

Mits het niet tot extra kosten leidt

“Als hier geen verdere kosten aan verbonden zijn dan wil ik mijn afval wegbrengen. Als Iedere keer geld kost, dan blijf ik bij 4

keer in het jaar legen, en daarna eventuele kosten.”

Leidt tot milieubewuster gedrag

“Je legt nog meer je focus op het scheiden van afval. Flexibel wat betreft aanbieden afval. Ophaaldienst hoeft niet alle straten

door maar kan direct naar ondergrondse containers om te legen.”

Voorkeur voor container voor plastic afval

“Ik ben vóór het vervangen van de restafvalcontainer door een container voor plasticafval. Hiermee wordt het inzamelen van 

plastic en drankenkartons eenvoudiger voor de inwoner en stimuleert zo de scheiding hiervan bij het restafval.”



Respons

In Baai hebben 493 van de 1.351 huishoudens een voorkeur opgegeven 

voor een van de twee methoden van inzameling van restafval. Dit is 36 

procent van de aangeschreven huishoudens. 

Resultaat

77 procent van de zelfstandige huishoudens in Baai heeft het liefst een 

container voor restafval aan huis die een keer per vier weken wordt 

geleegd; 23 procent wil restafval zelf wegbrengen naar een ondergrondse 

container in de buurt, wanneer het uitkomt (zie tabel 6). 

Tabel 6

Voorkeur inzameling restafval in Baai
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Baai

Aantal 
voorkeuren

Percentage 
voorkeuren

Een container aan huis die 1x per 4 
weken wordt geleegd

380 77%

Zelf wegbrengen naar een 
ondergrondse container in de buurt, 
wanneer u wilt

113 23%

Totaal 493 100%

Top 3 motieven van inwoners met voorkeur voor 
container aan huis
1. Afstand tot ondergrondse container (23,7%)
2. Ouderdom/slecht ter been (22,3%)
3. Gemak van container aan huis (20,9%)
[% van inwoners die toelichting hebben gegeven]

Top 3 motieven van bewoners met voorkeur voor 
ondergrondse container
1. Voorkeur voor container voor plastic afval (27,3%)
2. Gemak van een ondergrondse container (o.a. flexibiliteit en 

ruimte) (19,7%)
3. 1x per 4 weken legen container aan huis is te weinig 

(18,2%)
[% van inwoners die toelichting hebben gegeven]



Respons

In Banakkers hebben 828 van de 1.997 huishoudens een voorkeur 

opgegeven voor een van de twee methoden van inzameling van restafval. 

Dit is 41 procent van de aangeschreven huishoudens. 

Resultaat

66 procent van de zelfstandige huishoudens in Banakkers heeft het liefst 

een container voor restafval aan huis die een keer per vier weken wordt 

geleegd; 34 procent wil restafval zelf wegbrengen naar een ondergrondse 

container in de buurt, wanneer het uitkomt (zie tabel 7). 

Tabel 7

Voorkeur inzameling restafval in Banakkers
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Banakkers

Aantal 
voorkeuren

Percentage 
voorkeuren

Een container aan huis die 1x per 4 
weken wordt geleegd

545 66%

Zelf wegbrengen naar een 
ondergrondse container in de buurt, 
wanneer u wilt

283 34%

Totaal 828 100%

Top 3 motieven van inwoners met voorkeur voor 
container aan huis
1. Afstand tot ondergrondse container (27,1%)
2. Ouderdom/slecht ter been (20,5%)
3. Gemak van container aan huis (19,5%)
[% van inwoners die toelichting hebben gegeven]

Top 3 motieven van bewoners met voorkeur voor 
ondergrondse container
1. Geen ruimte/mogelijkheid voor container aan huis / maakt 

reeds gebruik van ondergrondse container (37,8%)
2. Gemak van een ondergrondse container (o.a. flexibiliteit en 

ruimte) (17,2%)
3. Voorkeur voor container voor plastic afval (10,0%)
[% van inwoners die toelichting hebben gegeven]



Respons

In Buitengebied hebben 242 van de 759 huishoudens een voorkeur 

opgegeven voor een van de twee methoden van inzameling van restafval. 

Dit is 32 procent van de aangeschreven huishoudens. 

Resultaat

84 procent van de zelfstandige huishoudens in Buitengebied heeft het 

liefst een container voor restafval aan huis die een keer per vier weken 

wordt geleegd; 16 procent wil restafval zelf wegbrengen naar een 

ondergrondse container in de buurt, wanneer het uitkomt (zie tabel 8). 

Tabel 8

Voorkeur inzameling restafval in Buitengebied
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Buitengebied

Aantal 
voorkeuren

Percentage 
voorkeuren

Een container aan huis die 1x per 4 
weken wordt geleegd

202 83%

Zelf wegbrengen naar een 
ondergrondse container in de buurt, 
wanneer u wilt

40 17%

Totaal 242 100%

Top 3 motieven van inwoners met voorkeur voor 
container aan huis
1. Afstand tot ondergrondse container (78,9%)
2. Gemak van container aan huis (6,3%)
3. Hoeveelheid, gewicht, grootte afval (dat in container aan 

huis past) (5,5%)
[% van inwoners die toelichting hebben gegeven]

Top 3 motieven van bewoners met voorkeur voor 
ondergrondse container
1. Voorkeur voor container voor plastic afval (56,0%)
2. Gemak van een ondergrondse container (o.a. flexibiliteit en 

ruimte) (20,0%)
3. 1x per 4 weken legen container aan huis is te weinig 

(12,0%)
[% van inwoners die toelichting hebben gegeven]



Respons

In Centrum Oost hebben 582 van de 1.698 huishoudens een voorkeur 

opgegeven voor een van de twee methoden van inzameling van restafval. 

Dit is 34 procent van de aangeschreven huishoudens. 

Resultaat

69 procent van de zelfstandige huishoudens in Centrum Oost heeft het 

liefst een container voor restafval aan huis die een keer per vier weken 

wordt geleegd; 31 procent wil restafval zelf wegbrengen naar een 

ondergrondse container in de buurt, wanneer het uitkomt (zie tabel 9). 

Tabel 9

Voorkeur inzameling restafval in Centrum Oost
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Centrum Oost

Aantal 
voorkeuren

Percentage 
voorkeuren

Een container aan huis die 1x per 4 
weken wordt geleegd

401 69%

Zelf wegbrengen naar een 
ondergrondse container in de buurt, 
wanneer u wilt

181 31%

Totaal 582 100%

Top 3 motieven van inwoners met voorkeur voor 
container aan huis
1. Afstand tot ondergrondse container (29,6%)
2. Gemak van container aan huis (22,1%)
2. Hoeveelheid, gewicht, grootte afval (dat in container aan 

huis past) (22,1%)
3.  Ouderdom/slecht ter been (20,4%)
[% van inwoners die toelichting hebben gegeven]

Top 3 motieven van bewoners met voorkeur voor 
ondergrondse container
1. Geen ruimte/mogelijkheid voor container aan huis / maakt 

reeds gebruik van ondergrondse container (30,4%)
2. Gemak van een ondergrondse container (o.a. flexibiliteit en 

ruimte) (19,1%)
3. (Stank)overlast van container aan huis (14,8%)
[% van inwoners die toelichting hebben gegeven]



Respons

In Centrum West hebben 353 van de 799 huishoudens een voorkeur 

opgegeven voor een van de twee methoden van inzameling van restafval. 

Dit is 44 procent van de aangeschreven huishoudens. 

Resultaat

77 procent van de zelfstandige huishoudens in Centrum West heeft het 

liefst een container voor restafval aan huis die een keer per vier weken 

wordt geleegd; 23 procent wil restafval zelf wegbrengen naar een 

ondergrondse container in de buurt, wanneer het uitkomt (zie tabel 10). 

Tabel 10

Voorkeur inzameling restafval in Centrum West
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Centrum West

Aantal 
voorkeuren

Percentage 
voorkeuren

Een container aan huis die 1x per 4 
weken wordt geleegd

270 76%

Zelf wegbrengen naar een 
ondergrondse container in de buurt, 
wanneer u wilt

83 24%

Totaal 353 100%

Top 3 motieven van inwoners met voorkeur voor 
container aan huis
1. Ouderdom/slecht ter been (28,0%)
2. Afstand tot ondergrondse container (22,0%)
3. Hoeveelheid, gewicht, grootte afval (dat in container aan 

huis past) (20,2%)
[% van inwoners die toelichting hebben gegeven]

Top 3 motieven van bewoners met voorkeur voor 
ondergrondse container
1. Geen ruimte/mogelijkheid voor container aan huis / maakt 

reeds gebruik van ondergrondse container (28,0%)
2. Gemak van een ondergrondse container (o.a. flexibiliteit en 

ruimte) (20,0%)
3. Voorkeur voor container voor plastic afval (12,0%)
[% van inwoners die toelichting hebben gegeven]



Respons

In Etten-Leur Noord hebben 450 van de 1.166 huishoudens een voorkeur 

opgegeven voor een van de twee methoden van inzameling van restafval. 

Dit is 39 procent van de aangeschreven huishoudens. 

Resultaat

69 procent van de zelfstandige huishoudens in Etten-Leur Noord heeft het 

liefst een container voor restafval aan huis die een keer per vier weken 

wordt geleegd; 31 procent wil restafval zelf wegbrengen naar een 

ondergrondse container in de buurt, wanneer het uitkomt (zie tabel 11). 

Tabel 11

Voorkeur inzameling restafval in Etten-Leur Noord
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Etten-Leur Noord

Aantal 
voorkeuren

Percentage 
voorkeuren

Een container aan huis die 1x per 4 
weken wordt geleegd

311 69%

Zelf wegbrengen naar een 
ondergrondse container in de buurt, 
wanneer u wilt

139 31%

Totaal 450 100%

Top 3 motieven van inwoners met voorkeur voor 
container aan huis
1. Afstand tot ondergrondse container (29,3%)
2. Gemak van container aan huis (21,0%)
2. Hoeveelheid, gewicht, grootte afval (dat in container aan 

huis past) (21,0%)
3. Ouderdom/slecht ter been (16,2%)
3.  Zwerfafval bij ondergrondse container (16,2%)
[% van inwoners die toelichting hebben gegeven]

Top 3 motieven van bewoners met voorkeur voor 
ondergrondse container
1. Geen ruimte/mogelijkheid voor container aan huis / maakt 

reeds gebruik van ondergrondse container (26,3%)
2. Voorkeur voor container voor plastic afval (17,9%)
3. Gemak van een ondergrondse container (o.a. flexibiliteit en 

ruimte) (15,8%)
3. 1x per 4 weken legen container aan huis is te weinig 

(15,8%)
[% van inwoners die toelichting hebben gegeven]



Respons

In Grauwe Polder / Streek hebben 1.087 van de 2.614 huishoudens een 

voorkeur opgegeven voor een van de twee methoden van inzameling van 

restafval. Dit is 42 procent van de aangeschreven huishoudens. 

Resultaat

74 procent van de zelfstandige huishoudens in Grauwe Polder / Streek 

heeft het liefst een container voor restafval aan huis die een keer per vier 

weken wordt geleegd; 26 procent wil restafval zelf wegbrengen naar een 

ondergrondse container in de buurt, wanneer het uitkomt (zie tabel 12). 

Tabel 12

Voorkeur inzameling restafval in Grauwe Polder / Streek
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Grauwe Polder / Streek

Aantal 
voorkeuren

Percentage 
voorkeuren

Een container aan huis die 1x per 4 
weken wordt geleegd

808 74%

Zelf wegbrengen naar een 
ondergrondse container in de buurt, 
wanneer u wilt

279 26%

Totaal 1.087 100%

Top 3 motieven van inwoners met voorkeur voor 
container aan huis
1. Afstand tot ondergrondse container (22,2%)
2. Gemak van container aan huis (19,1%)
3. Ouderdom/slecht ter been (13,9%)
3.  Kosten ondergrondse container en/of onduidelijkheid 
hierover (13,9%)
[% van inwoners die toelichting hebben gegeven]

Top 3 motieven van bewoners met voorkeur voor 
ondergrondse container
1. Voorkeur voor container voor plastic afval (22,5%)
2. Gemak van een ondergrondse container (o.a. flexibiliteit en 

ruimte) (15,4%)
2. (Stank)overlast van container aan huis (15,4%)
3.  1x per 4 weken legen container aan huis is te weinig 

(14,8%)
[% van inwoners die toelichting hebben gegeven]



Respons

In Grient hebben 264 van de 589 huishoudens een voorkeur opgegeven 

voor een van de twee methoden van inzameling van restafval. Dit is 45 

procent van de aangeschreven huishoudens. 

Resultaat

77 procent van de zelfstandige huishoudens in Grient heeft het liefst een 

container voor restafval aan huis die een keer per vier weken wordt 

geleegd; 23 procent wil restafval zelf wegbrengen naar een ondergrondse 

container in de buurt, wanneer het uitkomt (zie tabel 13). 

Tabel 13

Voorkeur inzameling restafval in Grient
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Grient

Aantal 
voorkeuren

Percentage 
voorkeuren

Een container aan huis die 1x per 4 
weken wordt geleegd

203 77%

Zelf wegbrengen naar een 
ondergrondse container in de buurt, 
wanneer u wilt

61 23%

Totaal 264 100%

Top 3 motieven van inwoners met voorkeur voor 
container aan huis
1. Afstand tot ondergrondse container (31,8%)
2. Hoeveelheid, gewicht, grootte afval (dat in container aan 

huis past) (20,5%)
3. Ouderdom/slecht ter been (19,7%)
[% van inwoners die toelichting hebben gegeven]

Top 3 motieven van bewoners met voorkeur voor 
ondergrondse container
1. Gemak van een ondergrondse container (o.a. flexibiliteit en 

ruimte) (30,2%)
2. Voorkeur voor container voor plastic afval (20,9%)
3. Weinig restafval (18,6%)
[% van inwoners die toelichting hebben gegeven]



Respons

In Hoge Neerstraat hebben 230 van de 528 huishoudens een voorkeur 

opgegeven voor een van de twee methoden van inzameling van restafval. 

Dit is 44 procent van de aangeschreven huishoudens. 

Resultaat

72 procent van de zelfstandige huishoudens in Hoge Neerstraat heeft het 

liefst een container voor restafval aan huis die een keer per vier weken 

wordt geleegd; 28 procent wil restafval zelf wegbrengen naar een 

ondergrondse container in de buurt, wanneer het uitkomt (zie tabel 14). 

Tabel 14

Voorkeur inzameling restafval in Hoge Neerstraat
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Hoge Neerstraat

Aantal 
voorkeuren

Percentage 
voorkeuren

Een container aan huis die 1x per 4 
weken wordt geleegd

166 72%

Zelf wegbrengen naar een 
ondergrondse container in de buurt, 
wanneer u wilt

64 28%

Totaal 230 100%

Top 3 motieven van inwoners met voorkeur voor 
container aan huis
1. Afstand tot ondergrondse container (38,9%)
2. Hoeveelheid, gewicht, grootte afval (dat in container aan 

huis past) (23,0%)
3. Kosten ondergrondse container en/of onduidelijkheid 

hierover (14,2%)
[% van inwoners die toelichting hebben gegeven]

Top 3 motieven van bewoners met voorkeur voor 
ondergrondse container
1. 1x per 4 weken legen container aan huis is te weinig 

(20,8%)
2. Geen ruimte/mogelijkheid voor container aan huis / maakt 

reeds gebruik van ondergrondse container (16,7%)
2.  (Stank)overlast van container aan huis (16,7%)
3.  Voorkeur voor container voor plastic afval (12,5%)
[% van inwoners die toelichting hebben gegeven]



Respons

In Hooghuis hebben 929 van de 2.260 huishoudens een voorkeur 

opgegeven voor een van de twee methoden van inzameling van restafval. 

Dit is 41 procent van de aangeschreven huishoudens. 

Resultaat

75 procent van de zelfstandige huishoudens in Hooghuis heeft het liefst 

een container voor restafval aan huis die een keer per vier weken wordt 

geleegd; 25 procent wil restafval zelf wegbrengen naar een ondergrondse 

container in de buurt, wanneer het uitkomt (zie tabel 15). 

Tabel 15

Voorkeur inzameling restafval in Hooghuis
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Hooghuis

Aantal 
voorkeuren

Percentage 
voorkeuren

Een container aan huis die 1x per 4 
weken wordt geleegd

700 75%

Zelf wegbrengen naar een 
ondergrondse container in de buurt, 
wanneer u wilt

229 25%

Totaal 929 100%

Top 3 motieven van inwoners met voorkeur voor 
container aan huis
1. Afstand tot ondergrondse container (28,0%)
2. Hoeveelheid, gewicht, grootte afval (dat in container aan 

huis past) (20,5%)
3. Ouderdom/slecht ter been (16,9%)
[% van inwoners die toelichting hebben gegeven]

Top 3 motieven van bewoners met voorkeur voor 
ondergrondse container
1. Gemak van een ondergrondse container (o.a. flexibiliteit en 

ruimte) (20,3%)
2. Weinig restafval (18,1%)
3. 1x per 4 weken legen container aan huis is te weinig 

(15,2%)
[% van inwoners die toelichting hebben gegeven]



Respons

In Keen hebben 661 van de 1.392 huishoudens een voorkeur opgegeven 

voor een van de twee methoden van inzameling van restafval. Dit is 47 

procent van de aangeschreven huishoudens. 

Resultaat

69 procent van de zelfstandige huishoudens in Keen heeft het liefst een 

container voor restafval aan huis die een keer per vier weken wordt 

geleegd; 31 procent wil restafval zelf wegbrengen naar een ondergrondse 

container in de buurt, wanneer het uitkomt (zie tabel 16). 

Tabel 16

Voorkeur inzameling restafval in Keen
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Keen

Aantal 
voorkeuren

Percentage 
voorkeuren

Een container aan huis die 1x per 4 
weken wordt geleegd

453 69%

Zelf wegbrengen naar een 
ondergrondse container in de buurt, 
wanneer u wilt

208 31%

Totaal 661 100%

Top 3 motieven van inwoners met voorkeur voor 
container aan huis
1. Afstand tot ondergrondse container (28,2%)
2. Gemak van container aan huis (22,0%)
3. Hoeveelheid, gewicht, grootte afval (dat in container aan 

huis past) (16,2%)
[% van inwoners die toelichting hebben gegeven]

Top 3 motieven van bewoners met voorkeur voor 
ondergrondse container
1. Geen ruimte/mogelijkheid voor container aan huis / maakt 

reeds gebruik van ondergrondse container (30,4%)
2. Gemak van een ondergrondse container (o.a. flexibiliteit en 

ruimte) (20,3%)
3. Voorkeur voor container voor plastic afval (17,4%)
[% van inwoners die toelichting hebben gegeven]



Respons

In Sander-Banken hebben 780 van de 1.682 huishoudens een voorkeur 

opgegeven voor een van de twee methoden van inzameling van restafval. 

Dit is 46 procent van de aangeschreven huishoudens. 

Resultaat

68 procent van de zelfstandige huishoudens in Sander-Banken heeft het 

liefst een container voor restafval aan huis die een keer per vier weken 

wordt geleegd; 32 procent wil restafval zelf wegbrengen naar een 

ondergrondse container in de buurt, wanneer het uitkomt (zie tabel 17). 

Tabel 17

Voorkeur inzameling restafval in Sander-Banken
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Sander-Banken

Aantal 
voorkeuren

Percentage 
voorkeuren

Een container aan huis die 1x per 4 
weken wordt geleegd

528 68%

Zelf wegbrengen naar een 
ondergrondse container in de buurt, 
wanneer u wilt

252 32%

Totaal 780 100%

Top 3 motieven van inwoners met voorkeur voor 
container aan huis
1. Afstand tot ondergrondse container (28,2%)
2. Gemak van container aan huis (20,8%)
3. Hoeveelheid, gewicht, grootte afval (dat in container aan 

huis past) (18,5%)
[% van inwoners die toelichting hebben gegeven]

Top 3 motieven van bewoners met voorkeur voor 
ondergrondse container
1. Geen ruimte/mogelijkheid voor container aan huis / maakt 

reeds gebruik van ondergrondse container (29,0%)
2. Gemak van een ondergrondse container (o.a. flexibiliteit en 

ruimte) (18,7%)
3. (Stank)overlast van container aan huis (17,4%)
3.  Voorkeur voor container voor plastic afval (17,4%)
[% van inwoners die toelichting hebben gegeven]



Respons

In Schoenmakershoek hebben 605 van de 1.532 huishoudens een 

voorkeur opgegeven voor een van de twee methoden van inzameling van 

restafval. Dit is 39 procent van de aangeschreven huishoudens. 

Resultaat

58 procent van de zelfstandige huishoudens in Schoenmakershoek heeft 

het liefst een container voor restafval aan huis die een keer per vier 

weken wordt geleegd; 42 procent wil restafval zelf wegbrengen naar een 

ondergrondse container in de buurt, wanneer het uitkomt (zie tabel 18). 

Tabel 18

Voorkeur inzameling restafval in Schoenmakershoek
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Schoenmakershoek

Aantal 
voorkeuren

Percentage 
voorkeuren

Een container aan huis die 1x per 4 
weken wordt geleegd

353 58%

Zelf wegbrengen naar een 
ondergrondse container in de buurt, 
wanneer u wilt

252 42%

Totaal 605 100%

Top 3 motieven van inwoners met voorkeur voor 
container aan huis
1. Afstand tot ondergrondse container (30,5%)
2. Hoeveelheid, gewicht, grootte afval (dat in container aan 

huis past) (24,3%)
3. Gemak van container aan huis (18,5%)
3.  Zwerfafval bij ondergrondse container (18,5%)
[% van inwoners die toelichting hebben gegeven]

Top 3 motieven van bewoners met voorkeur voor 
ondergrondse container
1. Voorkeur voor container voor plastic afval (29,2%)
2. Gemak van een ondergrondse container (o.a. flexibiliteit en 

ruimte) (17,9%)
3. Geen ruimte/mogelijkheid voor container aan huis / maakt 

reeds gebruik van ondergrondse container (13,7%)
[% van inwoners die toelichting hebben gegeven]



Respons

In Vosdonk / Vossendaal hebben 33 van de 84 huishoudens een voorkeur 

opgegeven voor een van de twee methoden van inzameling van restafval. 

Dit is 39 procent van de aangeschreven huishoudens. 

Resultaat

91 procent van de zelfstandige huishoudens in Vosdonk / Vossendaal

heeft het liefst een container voor restafval aan huis die een keer per vier 

weken wordt geleegd; 9 procent wil restafval zelf wegbrengen naar een 

ondergrondse container in de buurt, wanneer het uitkomt (zie tabel 19). 

Tabel 19

Voorkeur inzameling restafval in Vosdonk / Vossendaal
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Wijk Vosdonk / Vossendaal

Aantal 
voorkeuren

Percentage 
voorkeuren

Een container aan huis die 1x per 4 
weken wordt geleegd

30 91%

Zelf wegbrengen naar een 
ondergrondse container in de buurt, 
wanneer u wilt

3 9%

Totaal 33 100%

Top 3 motieven van inwoners met voorkeur voor 
container aan huis
1. Afstand tot ondergrondse container (50,0%)
2. Ouderdom/slecht ter been (25,0%)
3. Gemak van container aan huis (20,0%)
[% van inwoners die toelichting hebben gegeven]

Top 3 motieven van bewoners met voorkeur voor 
ondergrondse container
1. Gemak van een ondergrondse container (o.a. flexibiliteit en 

ruimte) (100,0%)
[% van inwoners die toelichting hebben gegeven]
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Verslag panels afvalinzameling 23 oktober 2018 

Inwonerspanel – MIDDAG  

Centrale vraag:  

• Hoe is houding en gedrag t.a.v. afval scheiden? 

• Hoe denkt u dat andere Etten-leurenaren hierover denken? 

• Wat gaat goed, wat kan beter t.a.v. afval scheiden en inzamelen? 

• Welke informatie heb je nodig om een keuze uit beide afvalinzamelingsmogelijkheden te 

maken? 

 

Opening: We heten alle deelnemers hartelijk welkom en bedanken voor feit dat zij tijd willen 

vrijmaken om mee te praten over de toekomst van de afvalinzameling – de voorbereiding voor het 

kiezen uit een van beide mogelijkheden van een scenario. 

De deelnemers blijken goed milieubewust te zijn, en dat is op zich al heel mooi.  

We spreken af we een verslag te maken, zonder persoonlijke gegevens. Elke deelnemer ontvangt het 

verslag per email. 

 

Verslag 

 

Initiatief: Vanuit bewonerscommissie van een hoogbouwcomplex is een verdeling gemaakt die 

bepaalt dat de heren beurtelings het afval buiten zetten voor elkaar. Op die manier hoef je maar 

enkele malen per jaar het afval buiten te zetten.  

 

Signaal: plastic zakken worden niet op de afgesproken tijden aan de VuZaRi’s (Vuilnis Zak Ring, hierna 

‘haken’) gehangen. Inwoners die geen opslagplaats van zakken op eigen terrein willen, hangen de 

zakken vaak gelijk al aan de haak, terwijl de inzameling net die dag ervoor is geweest. Er zijn locaties 

waar lange tijd zakken hangen. Samen met het gegeven dat de gemeente de zakken tussendoor niet 

weg haalt, lijdt dit tot forse ergernissen. 

Reactie: 

Het is lastig om dit te handhaven. Uiteraard zou de gemeente die zakken kunnen weghalen. 

Maar feitelijk geeft de gemeente daarmee dan het signaal dat het best oké is dat men die 

zakken buiten de afgesproken inzameldag ophangt. En dat wil de gemeente niet, slecht 

gedrag wordt niet beloond. 

 

De gemeente bewaakt op ‘overlast’ locaties of er te lang plastic hangt. Omwonenden krijgen 

een brief met waarschuwing dat de haken anders worden weg gehaald. De gemeente 

verwijderde op een enkele locatie inderdaad de haken maar wil dat helemaal niet.  

Vraag: is het nog wel nuttig om het plastic (=verpakkingsplastic) nog te scheiden? Want er wordt 

gezegd en geschreven dat het nascheiden niet mogelijk is en het beter weer terug in het restafval 

kan.  

Het voorscheiden van alle verpakkingsplastic aan huis (samen met drankenkartons), en 

daarna splitsen (nascheiden) in een speciale machine loont absoluut, zeker als het gaat om 

het milieu. 
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Al het ingezamelde plastic wordt nu stuk voor stuk op soort gesorteerd. Een groot deel van 

het gesorteerde plastic wordt daarna gerecycled en omgevormd tot nieuwe grondstoffen 

voor nieuwe producten (fleece-vesten, bakjes, reflectorpaaltjes, bankjes voor in de openbare 

ruimte). Het deel aan plastic dat na sortering overblijft en nu nog niet recyclebaar is gaat 

uiteindelijk helaas nog wel naar de verbrandingsoven, maar we streven er na dat dit zo min 

mogelijk gebeurd. Het niet recyclebaar zijn van bepaalde soorten plastic  komt door de 

samenstelling die producenten zelf bepalen. Hier komt de producentenverantwoordelijkheid 

om de hoek kijken. Hierover wordt de laatste tijd veel gezegd, ook in het nieuws. Eén van de 

onderwerpen hierin is het verruimen van de statiegeldregeling op kleine drinkflesjes (PET-

flesjes) en blikjes. Wat dat betreft verwachten we daarom zeker nog de nodige 

ontwikkelingen op het gebied van het recyclebaar maken van de meeste plastics.  

Als we zouden stoppen met het scheiden van verpakkingsplastic en het terug in het restafval 

stoppen, dan wordt ook het nu al goed recyclebare plastic verbrand. Dat komt omdat er in 

onze omgeving geen installatie is die huishoudelijk restafval kan nascheiden. Bovendien 

levert deze nascheiding op dit moment voor ons te weinig sorteerrendement. Daarbij willen 

we voorkomen dat we ver moeten rijden met ons afval. Transport is namelijk het duurste 

onderdeel binnen de afvalinzameling. Dus als we nu stoppen met de PD inzameling dan  

verdwijnen er hele waardevolle plastic soorten in de verbrandingsoven. En dat is ronduit 

zonde! 

Signaal: Plastic inzamelen is dweilen met de kraan open, omdat de producenten nog teveel 

verpakkingsmateriaal maken. Daarover zijn we het allemaal eens, maar dit hogere doel 

kunnen we hier nu niet oplossen. 

Signaal: De gemeente voert een afvalbakkenbeleid. In opdracht van de raad is het aantal afvalbakken 

verminderd. Afvalbakken die meestal leeg waren, op slecht bereikbare plaatsen voor de lediging en 

onlogische plaatsen, zijn weggehaald. Het weghalen van deze bakken lijdt tot veel meer zwerfafval. 

Het wordt de mensen te moeilijk gemaakt om hun afval in de openbare ruimte op de juiste manier 

weg te gooien. Dit is voor een aantal zwerfafvalpakkers een reden om te stoppen.  

 Reactie: 
Dat er mensen zijn die afval in de openbare ruimte gooien, heeft niet te maken met het 

afvalbakkenbeleid van de gemeente, maar met gedrag. Weten & doen zijn twee 

verschillende dingen.  

Toegelicht: Er worden over en weer veel complimenten gemaakt over het zwerfafval pakken. 

Met sommige afvalpakkers lopen zelfs kinderen met plezier mee: goed voorbeeld doet goed 

volgen.  Bovendien vind een aantal deelnemers dat de hoeveelheid zwerfafval uiteindelijk 

toch langzaam minder wordt.  

Ervaring: Eén deelnemer geeft aan meegedaan te hebben met project 100-100-100 (100 gezinnen, 

100 dagen, 100% afvalvrij). 

Deelnemers kregen instructies over: 
- hoe je moet scheiden 
- wat je kunt scheiden. 

Op die manier belanden bijv. kleding, ijzer en schoenen niet meer in het rest. Als je daar bewust mee 

bezig bent dan blijft nog maar 150-200 gram restafval per week over. Wat er dan nog overblijft zijn 

bijv. wattenstaafjes of gebruikte tissues. Op basis van deze ervaring kan gezegd worden dat bij veel 

mensen toch de nodige kennis ontbreekt om goed afval te scheiden.  
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Ervaring: In Noorwegen plaats men een 1x per half jaar container voor  grof afval in een straat. 

Bewoners van die straat  mogen hierin 1x per half jaar of maand gratis dingen in mogen gooien.  

Signaal: we moeten mensen niet teveel verwennen door alles op te halen. Mensen moeten 

veel milieubewuster worden. Zodat  minder vervuiling ontstaat en dus een mooiere 

leefomgeving/beter milieu ontstaat. Zelf bewuster worden, elkaar hierin opvoeden, 

samenwerken.   

Vraag: weten we waarom mensen niet bereid zijn om te scheiden? Gemakzucht? Onwetendheid? 

Goed om dit in een communicatiecampagne mee te nemen. 

Signaal: afval scheiden bij appartementen wordt niet gestimuleerd door gemeente, want alles moet 

in de restafval.  

Reactie: 

Dat klopt ten dele, maar dat gaat veranderen. Onlangs voerde de gemeente de proef “GFT 

inzameling in de Hoogbouw” uit. De resultaten zijn goed en het plan is nu om zo snel 

mogelijk in heel de gemeente de inzameling van GFT bij hoogbouw mogelijk te gaan maken. 

Andere afvalstromen als papier en textiel kan men net als laagbouw al apart inleveren. 

Het gft-inzamelen wordt ook onderdeel van het nieuwe afval inzamelsysteem dat in 2020 zal 

starten. 

Signaal: BOA’s zijn veel te weinig zichtbaar, het imago heerst dat ze alleen maar parkeerbonnen 

uitschrijven. Er moet écht meer worden gehandhaafd op containers die na lediging te lang buiten 

blijven staan. Gebruikers van de betreffende containers moeten een bekeuring krijgen. 

Reactie: 

De ergernis van containers die veel te lang buiten blijven staan wordt herkend. Er is begrip 

dat handhaven gewenst is, immers de afspraak is dat de containers op de dag van lediging 

weer binnen worden gehaald. In de gemeente Etten-Leur zijn 6 BOA’s. Dit team moet heel 

Etten-Leur bestrijken. Ze doen écht wel hun best, maar ze kunnen niet overal tegelijk zijn.  

TIP: in Loon op Zand: na 2 dagen als de containers nog op straat staan, worden ze opgehaald 

en kun je ze voor €50 terug halen.  

Compliment: Als Etten-Leur hebben we het vergeleken met de omliggende steden best heel goed en 

ziet het er heel schoon uit, voorzieningen op orde.  

Signaal: De mening heerst dat inwoners van niet Nederlandse afkomst wellicht niet goed begrijpen 

hoe we in Etten-Leur omgaan met o.a. huishoudelijk afval. Het zou goed zijn als ook die groep kennis 

en voorlichting krijgt in eigen taal. 

Reactie:  
In de gemeente Etten-Leur wordt uitsluitend in het Nederlands gecommuniceerd. In de 
communicatie vanuit de gemeente gaan we er vanuit dat men zich de Nederlandse taal 
voldoende machtig maakt. Het is niet te doen om folders, brieven, berichten etc. zodanig Multi-
talig uit te brengen dat we iedereen bereikt wordt. We nemen dit signaal overigens wel mee. 
 

Signaal: Er heerst de indruk dat niet iedereen de milieustraat weet te vinden. 
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Signaal: de bladkorven worden heel goed gebruikt, complimenten worden gemaakt. Maar wat wel 

gek is, is dat mensen wel met bladeren naar korven lopen en niet met hun afval willen lopen.  

Reacties op verbeteringen in het toekomstige inzamelsysteem:  

- Er wordt positief gereageerd op de eventuele komst van GFT bakjes;  

- Wanneer de plastic inzameling voortaan via een container gaat, loopt de gemeente dan niet het 

risico dat andersoortig afval onder in de container wordt gedaan? Dat is niet goed voor de kwaliteit 

van het PD afval. 

 Reactie: 
Uitgangspunt is dat de inwoners die nu al goed scheidingsgedrag hebben, dat met de komst 

van een nieuw systeem vast zullen houden. Zij gaan niet bewust slechter gedrag vertonen. Er 

zullen altijd inwoners zijn die de regels niet respecteren, dat doen ze in het huidige systeem 

ook al niet. Dat zal niet veranderen. 

Stemming/peiling 

De stemming wordt gepeild de scenario’s. De reactie lopen uiteen maar de  verdeling is als volgt: 

• scenario 1, restafval 1 x 4 weken ophalen = 3 deelnemers 

• scenario 2, restafval wegbrengen zo vaak u wilt,  = 8 deelnemers 

 

Signaal: Uit sorteeranalysen op het restafval blijkt dat maar liefst 87% van restafval nog herbruikbaar 

(te recyclen) is. Met het systeem van wegbrengen van restafval naar een ondergronds wijkcontainer 

stimuleren we het thuis scheiden van restafval meer. 

We hebben momenteel meer plastic afval, en veel minder écht restafval. Dus om voor het restafval  

een container te blijven behouden is zonde. Die vrijkomende container kan je beter gaan gebruiken 

om het plastic mee in te zamelen.  

TIP: misschien de handhavingsberichten/brieven in eigen taal aanbieden. Aanpak op maat voor die 

adressen. 

TIP: M.b.t. de informatiefolder; Invoering van een nieuw afval systeem is voor een bepaalde termijn 

in relatie tot (technische) ontwikkelingen. 

Feit: De landelijke doelstellingen worden beter gehaald worden met scenario 2. Dat heeft te maken 

met het gegeven dat er in dat scenario geen inzamelvolume voor restafval meer aan huis is. Men 

moet in dat scenario een afweging maken om of minder te scheiden en dus meerdere keren naar de 

ondergrondse container te lopen of meer herbruikbaar afval thuis te scheiden waardoor er minder 

restafval overblijft dat moet worden weggebracht. Als de restafvalcontainer aan huis blijft, dan 

maakt men die afweging minder omdat het makkelijker is om het restafval in die container te werpen 

Afsluiting 

Een ieder wordt bedankt voor zijn/haar deelname aan dit panel. 

Een groot compliment wordt gemaakt voor alle voorzieningen in de gemeente.  
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Inwonerspanel – AVOND  

Centrale vraag:  

• Hoe is houding en gedrag t.a.v. afval scheiden? 

• Hoe denkt u dat andere Etten-leurenaren hierover denken? 

• Wat gaat goed, wat kan beter t.a.v. afval scheiden en inzamelen? 

• Welke informatie heb je nodig om een keuze uit beide afvalinzamelingsmogelijkheden te 

maken? 

 

Opening: we heten alle deelnemers hartelijk welkom en bedanken voor feit dat zij tijd willen 

vrijmaken om mee te praten over de toekomst van de afvalinzameling – de voorbereiding voor het 

kiezen uit een van beide mogelijkheden van een scenario. 

De deelnemers blijken goed milieubewust te zijn, en dat is op zich al heel mooi.  

We spreken af we een verslag te maken zonder persoonlijke gegevens. Elke deelnemer ontvangt het 

verslag per email. 

Deze groep vindt zichzelf milieubewust. Dat kan worden opgemaakt uit de reactie zoals: 

-  “ik scheid alles” 

- Maximaal een restafvalcontainer of 4 per jaar 

- klein pedaalemmertje op het aanrecht, afvalscheiden is dan geen moeite 

- zelfs het kleinste snippertje plastic gaat in plastic en het kartonnetje van het theezakje gaat 

bij papier. Het theezakje zelf gaat bij het GFT.  

 

We spreken af  dat in het verslag geen persoonlijke gegevens staan Elke deelnemer ontvangt het 

verslag per email. 

 

Verslag 

 

Afval-adoptiebak: Een deelnemer meld dat hij/zij al geruime tijd een openbare afvalbak adopteert.  

 

ZAP-ers: 

ZAP staat voor Zwerf Afval Pakker. 

Vraag: Plastic scheiden: Is dit wel zo milieubewust? 

 Reactie: 

Het voorscheiden van alle verpakkingsplastic aan huis (samen met drankenkartons), en 

daarna splitsen (nascheiden) in een speciale machine loont absoluut, zeker als het gaat om 

het milieu. 

Al het ingezamelde plastic wordt nu stuk voor stuk op soort gesorteerd. Een groot deel van 

het gesorteerde plastic wordt daarna gerecycled en omgevormd tot nieuwe grondstoffen 

voor nieuwe producten (fleece-vesten, bakjes, reflectorpaaltjes, bankjes voor in de openbare 

ruimte). Het deel aan plastic dat na sortering overblijft en nu nog niet recyclebaar is gaat 

uiteindelijk helaas nog wel naar de verbrandingsoven, maar we streven er na dat dit zo min 

mogelijk gebeurd. Het niet recyclebaar zijn van bepaalde soorten plastic  komt door de 

samenstelling die producenten zelf bepalen. Hier komt de producentenverantwoordelijkheid 

om de hoek kijken. Hierover wordt de laatste tijd veel gezegd, ook in het nieuws. Eén van de 
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onderwerpen hierin is het verruimen van de statiegeldregeling op kleine drinkflesjes (PET-

flesjes) en blikjes. Wat dat betreft verwachten we daarom zeker nog de nodige 

ontwikkelingen op het gebied van het recyclebaar maken van de meeste plastics.  

Als we zouden stoppen met het scheiden van verpakkingsplastic en het terug in het restafval 

stoppen, dan wordt ook het nu al goed recyclebare plastic verbrand. Dat komt omdat er in 

onze omgeving geen installatie is die huishoudelijk restafval kan nascheiden. Bovendien 

levert deze nascheiding op dit moment voor ons te weinig sorteerrendement. Daarbij willen 

we voorkomen dat we ver moeten rijden met ons afval. Transport is namelijk het duurste 

onderdeel binnen de afvalinzameling. Dus als we nu stoppen met de PD inzameling dan  

verdwijnen er  hele waardevolle plastic soorten in de verbrandingsoven. En dat is ronduit 

zonde! 

Signaal: Het is heel lastig om te bepalen wat wel en wat niet in plastic afval mag. 

Reactie: 

Met goede  voorlichting en voldoende informatie kan heel goed worden uitgelegd wat wel en 

wat niet bij het plastic afval mag. De gemeente kan daar nu al van tijd tot tijd aandacht aan 

schenken. Komend jaar wordt in elk geval meer informatie gegeven over het onderwerp 

afval, dat is belangrijk om de invoering van een nieuw inzamelsysteem goed te laten verlopen 

en te laten werken.   

Signaal: Hoe krijgen we dit uitgelegd aan de niet-Nederlanders. (vertalen, voorbeelden beeldend 

maken) 

 Reactie:  
In de gemeente Etten-Leur wordt uitsluitend in het Nederlands gecommuniceerd. In de 
communicatie vanuit de gemeente gaan we er vanuit dat men zich de Nederlandse taal 
voldoende machtig maakt. Het is niet te doen om folders, brieven, berichten etc. zodanig 
Multi-talig uit te brengen dat we iedereen bereikt wordt. Wellicht kunnen er maatwerk 
oplossingen gemaakt worden m.m.v. werkgevers, huurstichting, etc. 

 

Vraag: heeft de gemeente al een voorkeur voor een systeem? 

 Reactie: 

De gemeente onderzocht welk scenario het beste past als opvolger van het huidige 

inzamelsysteem om bij te dragen aan de doelstellingen. Hieruit zijn twee voorkeur scenario’s 

gekomen. De gemeenteraad gaat er uiteindelijk één kiezen en vraagt nu de inwoners om 

hierover mee te denken en hun raad. Via een keuzeformulier kunnen alle huishoudens in 

Etten-Leur aangeven welke van de twee scenario’s hun voorkeur heeft. 

Signaal: zwerfafval is een probleem. Soms ligt de lat te hoog om afval aan te bieden, waardoor afval 

dumping ontstaat. 

Reactie: 
Dat er mensen zijn die afval in de openbare ruimte gooien, heeft voor een groot deel te 

maken met gedrag. Weten & doen zijn vaak twee verschillende dingen. 

Signaal: De milieustraat in Etten-Leur mag je gewoon binnenrijden, zonder controle van paspoort of 

IDkaart. 
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 Reactie: 

Alle huishoudens hebben een pas waarmee ze afval kunnen aanbieden op de milieustraat. 

Op die pas mag – op de betaalroute - de eerste m3 kosteloos worden aangeboden. De 

manier waarmee hier wordt omgegaan is de verantwoordelijkheid van de betreffende 

inwoner. De beheerders van de milieustraat vragen niet om een paspoort of ID bewijs.  

Vraag: niet alles in de milieustraat is gratis. Is het niet gunstiger om alles gratis te maken in de 

milieustraat onbeperkt? 

 Reactie: 

Binnen de gemeentelijke afvalinzameling is niets gratis. Etten-Leur werkt met een 

heffingensysteem waarin de vervuiler betaald. In dit systeem betaald elk huishouden een 

basis vastrecht. De kosten voor een aantal andere onderdelen in het afval inzamelsysteem 

worden daarnaast apart in rekening gebracht. Daarom is niet alles op de milieustraat 

‘kosteloos’ en betaald u een tarief per lediging van de restafvalcontainer thuis. 

Er zijn andere gemeenten die er wel voor kiezen om alles ‘kosteloos’ te laten zijn, maar daar 

betaald elk huishouden (groot of klein, maakt niet uit) een veel hoger vastrecht dan in Etten-

Leur. 

Dit is ook een heel zuivere vorm van gedrag. Spagaat voor bijzetting: ruim je het meteen op 

om aanzicht goed houden, of laat je het liggen om mensen op te voeden?  

Feit: er zitten 5 ledigingen in het vastrecht en daarop krijg je geen geld terug als je het maar 3x 

aanbiedt.  

Signaal: Appartementen hebben meer rest (zij scheiden geen GFT). Maar in appartement kun je voor 

het vastrecht dus maar 12x aanbieden. In de zomer als het heet is en stinkt is dat dus niet zo fijn, 

want dan zou je eigenlijk voor de stank (en niet voor volume) vaker willen aanbieden.  

Reactie: 

Bewoners van appartementen die gebruik maken van een ondergrondse container voor 

restafval betalen in het vastrecht al voor 15 inworpen. Dat betekend niet dat er niet meer 

inworpen mogen worden gedaan. Echter, voor elke inworp meer dan voornoemde 15, wordt 

een bedrag per inworp in rekening gebracht. Men kan dus wel meer dan 15 keer aanbieden. 

Vraag: Verschil tussen GFT scheiding bij hoogbouw: ene hoogbouw scheid wel, en andere hoogbouw 

scheid niet. Waarom zou je die mensen een keuze geven. Draagvlak of geen draagvlak, gewoon 

verplichten. 

STELLING: kun je dat niet gewoon gelijk maken? 

Suggesties m.b.t. overlast door plastic zakken: 

- Met regelmaat worden op veel locaties buiten de aanbiedingsdagen plastic zakken aan de  

VuZaRi’s  (Vuilnis Zak Ringen) gehangen. Dat veroorzaakt overlast. Door inzamelkalenders te 

printen en op de betreffende palen met een VuZaRi te hangen, kan deze overlast afnemen. In 

een aantal straten waar dit is gedaan, is hiermee het probleem opgelost. Dit is een vorm van 

voorlichting die hier effectief blijkt. Overigens lukt dat niet voor elke straat.  

- Plastic zakken wegen en geld voor terug krijgen als statiegeld. 
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SCENARIO’s 

De eerste reacties op de twee mogelijke inzamelscenario’s zijn positief. De deelnemers zijn  

voorstander van het werken met pasjes.  

Men vind het positief is dat de plastic zakken verdwijnen als gekozen wordt voor het ondergronds 

inzamelen van restafval. 

Signaal: 

De gemeente moet wel heel regelmatig de ondergrondse containers gaan ledigen. Dat voorkomt dat 

men voor een volle container komt te staan en daardoor zijn/haar afval niet kwijt kan. De angst 

bestaat dat hierdoor namelijk dan veel zwerfvuil ontstaat en bijzettingen plaatsvinden. 

Reactie: 

De ondergondse containers worden voorzien van een slimme niveaumeting. Zodra de 

container 75% vol is wordt een signaal naar de planning gestuurd. De planning weet dan dat 

deze container z.s.m. geleegd moet worden. 

Mogelijk krijgen inwoners toegang tot meerdere containers, waardoor een 

uitwijkmogelijkheid ontstaat. 

Wat betreft de bijplaatsingen: Ook dit is gedrag, hierop kan de gemeente niet anticiperen. 

Bijplaatsingen zijn er nu ook al, en die zullen waarschijnlijk ook blijven bestaan.  

Zorg: zo’n locatie van ondergrondse container is een rommelhoek. Het geeft stankoverlast, want het 

is een stinkhoek en er is altijd rommel omheen.  

 

Vraag: Hoe zit het met de kosten? 

Uitleg: Voor wat betreft beide scenario’s is berekend dat kosten t.a.v. de inzameling, het 

beheer  en de investeringen vrijwel gelijk zijn. In welke vorm van heffingen dit wordt gegoten 

wordt bepaald door de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt dit in november 2019 vast. 

Hierover kunnen we nu niets vertellen. 

Toelichting: In het huidige systeem van afvalstoffenheffing betaald iedereen naar verhouding 

het zelfde voor het restafval. Of je nu een minicontainer van 180 liter hebt, een 60 liter zak 

aanbied in de ondergrondse container of een 30 liter zak aanbied in de inpandige 

restafvalcontainer (die op sommige locaties staat omdat daar niet de grond in kan) 

Wat moet in de informatie/communicatie? 

- plastic afval in wordt in scenario 2 in een minicontainer ingezameld (het systeem met zakken 

is voor veel mensen een ergernis. Voor die mensen gaat dit een aandachtspunt zijn voor het 

maken van een keuze). 

- beide keuzes kosten ongeveer hetzelfde, maar dat staat los van de tarifering/heffingen 

DUIDELIJK UITLEGGEN 

- benadrukken dat het echt nut heeft om te scheiden: de indianenverhalen naar rijk der 

fabelen verbannen. 

- het systeem dat u nu kiest is voor de komende jaren, niet voor tientallen jaren. 
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Signaal: Bedrijfsafval wordt nog niet gescheiden: grote containers worden besteld, gevuld en 

opgehaald. Niet gescheiden dus. Bedrijven bieden dit niet aan bij de gemeente, maar bellen zelf een 

inzamelaar. 

Reactie: De gemeente heeft vanuit de Wet uitsluitend de verantwoordelijkheid voor het 

gescheiden inzamelen van afvalstoffen bij particuliere huishoudens. Bedrijven hebben die 

verantwoordelijkheid zelf van diezelfde Wet. 

Vraag: In hoeverre kunnen gemeenten een vuist maken tegen de verpakkingsindustrie? 

Reactie: VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) is bezig, maar het blijft lastig dossier. 

Signaal: Bedrijven aanschrijven en verzoeken voorlichting te geven voor buitenlandse medewerkers 

die zij in dienst hebben . Die verantwoordelijkheid ligt bij de ondernemers.  

Signaal cameratoezicht:  

Kunnen er geen camera’s gehangen worden bij de probleemlocaties voor afval. 

Reactie: Soms kan dat, afhankelijk van het soort terrein of locatie. Maar het kan lang niet 

altijd ivm de privacy van mensen.  

Info wordt gedeeld: artikel van professor die onderzocht heeft dat nascheiding veel beter is. 

Reactie: Uitgelegd wordt dat hierdoor enorme verwarring ontstaat. Bepaalde partijen zijn er 

bij gebaad dat dit soort informatie gepubliceerd wordt. Bijna altijd heeft het negatieve 

gevolgen voor de gemeente, terwijl die juist hun best doen om zo goed als mogelijk te 

anticiperen op de milieudoelen (uiteraard met aandacht voor haar inwoners). Vaak blijkt dat 

de cijfers in dergelijke rapporten niks zeggen; “er wordt een beter resultaat behaald dan 

vorig jaar” wordt geschreven. Maar wat vorig jaar het resultaat was, wordt niet gezegd. 

Aandachtspunt voor de gemeente: Dit soort informatie ook verstrekken via de 

gemeentelijke website e.d. 

Afsluiting 

Een ieder wordt bedankt voor zijn/haar deelname aan dit panel. 
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