Veelgestelde vragen – Restafvalsysteem in 2020
Vanaf 1 januari 2020 gaan we over op een andere manier voor het inzamelen van ons restafval. Al
het herbruikbare afval (grondstoffen noemen we dat) blijft de gemeente aan huis ophalen. Denk
hierbij aan GFT-afval, plastic en drankenkartons en oud papier. Hiervoor heeft u een brief en
brochure ontvangen. U kunt online, of eventueel door het opsturen van een antwoordstrook, uw
voorkeur aan ons doorgeven.
Wij kunnen ons voorstellen dat u nog aanvullende vragen heeft bij deze wijziging. Hieronder leest u
daarom de antwoorden op veel gestelde vragen. Deze staan per keuze voor u gesorteerd. Ook staan
er vragen over kosten opgenomen en ‘overige’ vragen.
Dit document wordt bijgewerkt als er nieuwe, veelgestelde vragen zijn.

Container aan huis – die 1x per 4 weken wordt geleegd
Wat is nou precies de verandering als ik er voor kies om het restafval 1x in de 4 weken thuis op te
laten halen?
Als u uw voorkeur aangeeft voor de restafvalcontainer aan huis, die 1x in de 4 weken wordt geleegd,
verandert er niet zo veel. Het plastic- en drankenkartons-afval blijft u inzamelen in de bekende
doorzichtige zakken aan straat. Deze blijven we 1x in de 2 weken bij u aan huis ophalen of u brengt ze
zelf naar de openbare container. Het enige dat verandert is dat u de restafvalcontainer 1x in de 4
weken kunt aanbieden, in plaats van 1x in de 2 weken.
Waarom kan ik mijn grijze container niet óók nog blijven gebruiken voor het restafval als ik ervoor
kies om het restafval zelf weg te brengen naar een ondergrondse container?
Als u kiest voor de nieuwe manier van afval inzamelen (ondergrondse container), halen we alleen het
herbruikbare afval (GFT-afval, papier en plastic en drankenkartons) bij u aan huis op. Uw grijze
container voor restafval gebruikt u dan dus niet meer voor restafval. Een voordeel hiervan is, dat u
deze kunt gaan gebruiken voor de inzameling van plastic en drankenkartons. U hoeft dan geen
doorzichtige zakken meer te gebruiken en deze aan straat te plaatsen/hangen. Hoogbouwwoningen
zijn hierop een uitzondering. Daar wordt het plastic en drankenkartons nog wel in zakken opgehaald.
Het is namelijk bij deze woningen niet mogelijk om een container te gebruiken.
Plastic en drankenkartons blijven we 1x in de 2 weken ophalen, maar dan dus in containers. De
openbare containers voor Plastic en drankenkartons, bijvoorbeeld bij supermarkten, blijven ook
bestaan.
Wanneer u uw afval goed scheidt, houdt u weinig restafval over. Uw restafval brengt u vervolgens
zelf naar de ondergrondse container bij u in de buurt. Hiermee voorkomen we dat u vier containers
in uw tuin of schuur heeft staan. Uitzondering hierop zijn de woningen in het buitengebied. Zij
behouden in elke keuze hun container voor restafval en krijgen straks een extra, dus vierde,
container voor plastic en drankenkartons.

Zelf wegbrengen – naar een ondergrondse container in de buurt, wanneer u wilt
Wat zijn ondergrondse containers?
Voor het restafval plaatsen we in iedere buurt ondergrondse containers op centrale plekken. Bij
appartementen staan deze op dit moment al. Boven de grond zit de opening van de container. Deze
kunt u straks 24 uur per dag openen met de milieupas. Onder de grond wordt het afval opgeslagen.
Dit beperkt de geuroverlast. De ondergrondse container wordt ongeveer één keer per week geleegd
of eerder als deze bijna vol is. De ondergrondse container stuurt automatisch een signaal naar de
gemeente als deze bijna vol is. Hierdoor kunnen we de ondergrondse container op tijd legen en
voorkomen we dat u uw afval niet kwijt kunt.
Hoe kan ik de ondergrondse container openen?
U kunt de ondergrondse container openen met uw milieupas. Deze wordt hiervoor automatisch
gereed gemaakt voor het gebruik. U hoeft hiervoor niets te doen.
Hoe werkt de betaling bij de ondergrondse container?
Elke keer dat u na gebruik de ondergrondse container sluit, registreert het systeem uw inworp. U
krijgt, zoals gebruikelijk, de rekening via Belasting Samenwerking Brabant.
Hoe zit het met ouderen/gehandicapten die slecht ter been zijn als ik er voor kies om het restafval
zelf weg te brengen?
Net zoals nu gaan we er in de toekomst vanuit dat men zelf op zoek gaat naar een oplossing in zijn/haar
directe omgeving. Zo kunt u bijvoorbeeld regelen dat familie, buren of vrienden uw afval wegbrengen.
In medisch bijzondere woon- of leef situaties kijken we samen met u naar een passende oplossing. Op
plekken waar veel ouderen wonen plaatsten we bovendien extra ondergrondse containers zodat zij
minder ver moeten lopen met hun restafval. Bij alle hoogbouwcomplexen staan al ondergrondse
containers voor restafval, dus die bewoners zijn het al gewend om hun restafval zelf weg te brengen.
Ik heb gehoord dat het wegbrengen van restafval weinig scheidingsvoordeel oplevert. Klopt dat?
Dit is een methode die tot nu toe in andere gemeenten het beste resultaat oplevert. De prikkel om
afval te scheiden is dan ook groter dan wanneer wij het restafval bij u aan huis blijven ophalen.
Waar laat ik mijn afval totdat ik het wegbreng?
Restafval kunt u verzamelen in een goed afsluitbare afvalbak in uw keuken, schuur of garage.
Wanneer u al het afval goed scheidt zal het restafval uitsluitend ‘droog’ afval bevatten en dus niet
snel gaan stinken. Groente, fruit, andere etensresten en planten- en bloemenafval kunt u in de GFTcontainer doen, dit is ‘nat’ afval. Deze container legen we sowieso elke twee weken, en in de zomer
zelfs elke week. Daarmee voorkomen we dat u last krijgt van stank en soms zelfs ook maden. Bij de
hoogbouwcomplexen gaan we inzamelvoorzieningen plaatsen voor GFT-afval. Op die manier kunnen
ook die bewoners nog beter hun afval scheiden. De gemeente stelt aan alle huishoudens een speciaal
GFT-bakje beschikbaar dat in de keuken goed bruikbaar is om GFT afval te scheiden. Goede scheiding
van GFT afval kan in veel huishoudens bijdragen tot wel 40% vermindering van het restafval. Tel uit uw
winst!
Zit er een limiet aan het aantal inworpen in een ondergrondse container?.
Nee. Aan het aantal inworpen in de ondergrondse container zit geen limiet. Wel betaalt u per inworp
een tarief. Dit tarief stelt de raad in november 2019 voor het volgende jaar op. (Zie ook de vraag over
kosten in deze veelgestelde vragen).
Hoe vaak wordt een ondergrondse container geleegd?
Een slim systeem in de container geeft een seintje als deze bijna vol is. De container wordt dan zo
snel mogelijk leeg gemaakt.

Ik ben bang dat mensen vuilniszakken straks naast de ondergrondse restafval container plaatsen.
Wat doet de gemeente hier aan?
We gaan goed controleren of de omgeving rond de containers schoon blijft, afval dat naast de
containers wordt geplaatst ruimen we zo snel als mogelijk op (binnen één werkdag). Daarnaast
blijven we ook in 2020 in de omgeving van ondergrondse containers handhaven om deze omgeving
schoon te houden. Inwoners die afval naast de containers plaatsen, krijgen een boete als we er
achter kunnen komen van wie het afval afkomstig is.
Welke literzakken passen in de trommel van de ondergrondse container?
Op dit moment werken we bij de appartementen in Etten-Leur al met ondergrondse containers. Deze
hebben een inworptrommel van 60 liter. Wanneer een besluit zou worden genomen voor restafval
inzamelen via ondergrondse containers gaan we kijken of er op plaatsen een 30 liter container
wenselijk is.
Wordt het restafval in een ondergrondse container geregistreerd per kilo of per inworp?
Bij het restafval in een ondergrondse container registreren wij het aantal inworpen. Niet het gewicht
daarvan. Bij een container aan straat registreren wij overigens ook het aantal aanbiedingen.
Is het niet milieu onvriendelijk om een extra plastic zak te gebruiken bij elke inworp bij een
ondergrondse container?
In de praktijk zitten bij veel inwoners al plastic zakken in een pedaal/afvalemmers. Ook als deze
daarna in de restafvalcontainer worden gedaan. Als de plastic zakken in een pedaal/afvalemmer al
een maat hebben van 60 liter (wat de meest voorkomende maat is voor een ondergrondse
container) kunnen deze er direct in gedaan worden. Mogelijk zijn er ook papieren zakken te
verkrijgen.
Hoe worden de locaties voor de ondergrondse containers bepaald?
We willen de locaties bepalen in samenspraak met bewoners van Etten-Leur. Bewoners in de
omgeving van een mogelijke locatie worden geïnformeerd en kunnen hierop reageren. Deze reacties
worden zorgvuldig behandeld, en als het nodig is wordt er samen gekeken naar alternatieve locaties.
Alle mogelijk nieuwe locaties worden getoetst aan een lijst met voorwaarden. Deze voorwaarden
noemen we plaatsingscriteria. Dit zijn bijvoorbeeld: de loopafstand tot de container, de
verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van de container. Maar we kijken ook goed naar de
mogelijkheden van de ondergrond en de bereikbaar voor de vrachtwagen die deze container komt
legen.

Kosten
Wat zijn de kosten voor de systemen en wat zijn de tarieven?
Wanneer we het hebben over de kosten van afval moeten twee dingen goed splitsen: de kosten voor
de realisatie van een afvalsysteem (die voorkeur kunt u aangeven) en de kosten die de inwoner per
inworp of aanbieding betaalt.
Realisatie van het restafvalsysteem
De kosten voor de invoering van beide afvalsystemen (dus container aan straat of ondergrondse
containers) zijn ongeveer gelijk. Wat deze exact zijn is niet bekend, want dit moet nog via een
officiële Europese aanbestedingsprocedure (inkoopprocedure) worden uitgezet. Dit kan pas nadat de
definitieve keuze is gemaakt. De inschatting die we hiervoor hebben gemaakt, is gebaseerd op
landelijke cijfers en kengetallen. Hieruit blijkt dus dat de kosten voor systemen erg weinig verschillen.
Kosten per inworp en aanbieding (tarieven)
Jaarlijks bepaalt de gemeenteraad in november wat de tarieven voor het volgende jaar zijn. Hierbij
wordt bijvoorbeeld ook besloten hoeveel ledigingen (of inworpen) er in het vastrecht zitten. Ook
wordt dan bepaald wat een inwoner betaalt per inworp of aanbieden van container aan straat. Zoals
u weet is dit in de afgelopen jaren meerder keren veranderd. Om aan te geven dat dit los staat van
het restafvalsysteem (container van 180L aan straat, of inworp in een ondergrondse container 60L)
maken we de volgende simpele maar fictieve rekensom: stel dat het aanbieden van een
restafvalcontainer aan straat nu per keer €6 kost. Dan kost in dezelfde verhouding het aanbieden van
60L restafval in een ondergrondse container dus € 2,-. Want 180L/60L = 3 en €6/3 = €2,-. Dat staat
dus los van het aanbieden van de container aan straat, of afval inleveren via een ondergrondse
container.

Hoe zit het met de afvalstoffenheffing
Nu
De afvalstoffenheffing 2018 bestaat uit twee delen:
1. U betaalt jaarlijks een vast bedrag van € 159. Dit noemen we het vastrecht. Met het
vastrecht bekostigen we de milieustraat en de inzameling en verwerking van het afval wat
we opnieuw gebruiken als grondstof voor nieuwe producten bijvoorbeeld. In het vastrecht zit
nu 5x lediging van uw container opgenomen, of 15x inwerpen van een ondergrondse
container als u in een hoogbouw-woning woont.
2. Daarnaast betaalt u voor elke keer dat u de restafvalcontainer laat legen na die 5x of elke
keer dat u een vuilniszak aanbiedt in een ondergrondse container, na die 15x.
Straks
In de nieuwe situatie, dus in 2020, bestaan uw kosten uit óók uit twee delen:
1. U betaalt, net als nu, jaarlijks een vast bedrag: het vastrecht. Welk bedrag dat gaat zijn is nu
nog niet bekend. De gemeenteraad neemt hierover in november 2019 een besluit. Ook is nog
niet bekend hoeveel ledigingen er straks in dit vastrecht worden opgenomen.
2. Daarnaast betaalt u straks een tarief per inworp die u in de ondergrondse container gooit.
Als u uw afval dus goed scheidt, houdt u maar weinig restafval over en betaalt u ook minder dan
iemand die het afval niet goed scheidt. Zo heeft u zelf invloed op de kosten. De wijzigingen gaan in
op 1 januari 2020 in.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik in 2020 net zoveel betaal voor restafval als op dit moment?
De tarieven voor 2020 zijn nog niet bekend. De raad beslist over afvaltarieven in november van het
voorafgaande jaar, dus in november 2019 voor de tarieven in 2020. Een vergelijking met eerdere
jaren blijft altijd lastig. Net als veel andere dagelijkse kosten stijgen ook de kosten van
afvalinzameling- afvalverwerking en afvalrecycling.

Overige vragen
Wat zijn de gevolgen voor de landelijke (milieu)doelstellingen?
In onderstaande tabel geeft de kolom voor het jaar 2017 aan hoeveel restafval we in dat jaar hadden.
Dat was 120 kg per inwoner. Daarnaast staan de twee opties voor restafval inzamelen vanaf 2020.
Voor de optie “container aan huis, die 1 x 4 weken wordt geleegd” zal dit naar verwachting dalen
naar 89 kg per inwoner per jaar. Bij de optie “Zelf wegbrengen, naar een ondergrondse container in
de buurt, wanneer u wilt” is de verachting dat dit zal dalen naar 62 kg per inwoner per jaar. De
landelijke doelstelling voor 2020 is 100 kg en in 2025 nog maar 30 kg, per inwoner per jaar.

Moet ik mijn glas, textiel, grof afval, klein gevaarlijk afval en elektronisch afval ook anders gaan
wegbrengen?
Nee, dit verandert niet:
• Glas brengt u naar de glasbak zoals u gewend bent.
• Textiel brengt u naar de textielcontainer.
• Grof afval, klein chemisch afval en elektronisch afval kunt u inleveren bij de milieustraat
(adres: Verschuurweg 5, Etten-Leur).
De ondergrondse containers in de openbare ruimte, die er nu al zijn, blijven staan. Ook als we per
1-1-2020 overschakelen naar een ander manier van inzamelen van restafval.

Blijft de mogelijkheid dat papier en GFT gratis kan worden afgeleverd bij de milieustraat?
Ja, dit blijft gratis.
Blijft de ophaalfrequentie van gft in zomer 1xweek?
Ja, dit blijft zo.
Wat gebeurt er met het gescheiden ingezamelde afval?
Van gescheiden ingezameld afval worden nieuwe grondstoffen en producten gemaakt. Kijk op deze
website voor meer informatie.
Is er bij de keuzes rekening gehouden met inwoners die slecht ter been zijn?
Net zoals nu gaan we er in de toekomst vanuit dat u op zoek gaat naar een oplossing in uw directe
omgeving. Zo kunt u bijvoorbeeld regelen dat familie, buren of vrienden uw afval wegbrengen. In
uitzonderlijke situaties kijken we samen met u naar een passende oplossing.
Hoe zit het met bedrijven die zelf de afvalinzameling verzorgen?
Bedrijven betalen geen afvalstoffenheffing aan de gemeente. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het
laten afvoeren van afval. Dit gaat buiten de gemeente om. Voor bedrijven waar ook sprake is van een
woonbestemming (het woonhuis zit bij het bedrijf), ligt dit anders. Hier kan wel sprake zijn van
afvalstoffenheffing.
Maakt iedereen zijn eigen keuze of wordt er straks één keuze gemaakt voor heel Etten-Leur?
Als de reacties binnen zijn, wordt een voorstel voor een nieuw afvalsysteem voorgelegd aan de raad.
Natuurlijk nemen we daar de uitslag van uw voorkeur in mee. Er wordt echter voor de hele
gemeente één systeem ingevoerd.
Waarom scheiden we het afval aan huis in onze gemeente? Er zijn toch mogelijkheden om het
afval in een fabriek na te scheiden?
Er zijn twee mogelijkheden om herbruikbare grondstoffen uit het afval te halen: bronscheiding en
nascheiding. Met bronscheiding bedoelen we dat bewoners afval aan huis scheiden, zoals u nu ook
doet. Bij nascheiding wordt het afval pas na inzameling in een fabriek machinaal gesorteerd. Het is
dan met name het plastic dat men eruit haalt.
De kwaliteit van het plastic dat uit deze machines komt is nog niet zo goed als het plastic dat de
gemeente gescheiden bij u aan huis ophaalt. De technieken waarmee het afval wordt ‘nagescheiden’
zijn nog in ontwikkeling. Daarnaast staan deze installaties nog maar op een paar locaties in
Nederland, met name in het noorden en westen. Ons afval daarheen vervoeren is geen haalbare
mogelijkheid.
Voor glas, textiel, GFT-afval en oud papier is nascheiding op dit moment geen optie. Met name door
etensresten is de kwaliteit van deze afvalstromen uit de nascheiding slecht en niet meer geschikt
voor hergebruik.
Uitzonderingen: Buitengebied
In het buitengebied blijft de restafvalcontainer. Daar zijn de afstanden voor het lopen naar een
ondergrondse container namelijk te groot. De container aan straat wordt dan eens per 4 weken
geleegd. Als besloten wordt te kiezen voor het systeem van restafval brengen naar een ondergrondse
container, betekent dit in de bebouwde dat er een container “over” is. Dee wordt dan gebruikt voor
plastic en drankenkartons. Om in dát geval ook in het buitengebied het plastic te kunnen scheiden in
een container komt er daar een extra container bij. Net als nu blijven zij dan alleen betalen per
aanbieding van de restafvalcontainer.

De inwoners van Etten-Leur in het buitengebied hebben wel een brief gekregen, omdat zij inwoners
zijn van Etten-Leur. We vinden het belangrijk dat alle inwoners kunnen meepraten en niemand wordt
uitgesloten. Het kan tenslotte zo zijn dat iemand uit het buitengebied volgend jaar in het centrum
van Etten-Leur woont.
Uitzonderingen: Hoogbouw/appartementen
Hoogbouwwoningen (appartementen) blijven of gaan gebruikmaken van de ondergrondse
containers. Ook als op dit moment een inpandige restafvalcontainer aanwezig is. Er is namelijk geen
mogelijkheid om in een appartement een 180L container te plaatsen. Het aanbieden van plastic en
drankkartons blijft in zakken. Voor het scheiden van GFT worden echter bij hoogbouw wél
voorzieningen getroffen om dit beter te kunnen scheiden. Dit gebeurt bij beide keuzes voor het
restafval-systeem.
De inwoners van Etten-Leur die wonen in hoogbouw (appartenmente) hebben wel een brief
gekregen, omdat zij inwoners zijn van Etten-Leur. We vinden het belangrijk dat alle inwoners kunnen
meepraten en niemand wordt uitgesloten. Het kan tenslotte zo zijn dat iemand met een
appartement volgend jaar verhuist naar een laagbouw woning.
Wat gebeurt er bij appartementen die nu gebruikmaken van inpandige restafvalcontainers?
Appartementen die gebruikmaken van inpandige restafvalcontainer gaan ook over naar
ondergrondse containers. Daarbij wordt bekeken waar deze het beste geplaatst kunnen worden. Het
is niet zo dat deze inwoners automatisch gebruik moeten gaan maken van de nu al bestaande
ondergrondse containers in de buurt. We kijken namelijk naast de looppafstanden die u daarvoor
straks moet afleggen, ook naar de openbare ruimte.

Ik heb geen brief gekregen, wat moet ik nu doen?
Hebt u voor het einde van de week, op vrijdag 16 november, geen brief ontvangen? Neem dan
contact op met de helpdesk van onderzoeksbureau I&O Research via 0800 - 4050 602 of stuur een email naar helpdesk@ioresearch.nl.

Mijn vraag staat er niet tussen. Waar kan ik met mijn vraag terecht?
Heeft u problemen bij het invullen van de vragenlijst? Neem dan contact op met de helpdesk van I&O
Research via 0800 - 4050 602 of stuur een e-mail naar helpdesk@ioresearch.nl.
Meer informatie over afval in de gemeente Etten-Leur leest u op afval3xbeter.nl. Hier vindt u ook de
veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u natuurlijk ook bellen met
telefoonnummer 14 076 of een e-mail sturen naar afval2020@etten-leur.nl.

