
 

 

Inwonersenquête ‘Van afval naar grondstof’ 
 

De gemeente Doetinchem is bezig met het opstellen van een nieuw beleidsplan voor de 

afvalinzameling in Doetinchem. Het beleidsplan krijgt de titel ‘Van afval naar grondstof’. Met het 

nieuwe beleid wil de gemeente afvalscheiding zoveel mogelijk stimuleren, zodat afval weer kan 

worden hergebruikt. Het is de bedoeling dat er zo min mogelijk restafval overblijft.  

 

Er is onderzocht op welke manieren dit zoal bereikt kan worden. Twee manieren vindt de 

gemeente het meest geschikt. We willen graag van u weten naar welke van de twee opties uw 

voorkeur uitgaat. Onderstaand wat meer uitleg over de twee mogelijkheden:  

 

Optie 1: Een extra rolemmer voor kunststof 

Bij deze optie wordt het inzamelen van kunststof verpakkingsmateriaal gemakkelijker gemaakt 

door het aanbieden van een rolemmer voor kunststof. Daarnaast wordt bij deze mogelijkheid 

het restafval niet eens in de twee weken, maar eens in de vier weken opgehaald. De 

verwachting is namelijk dat door het scheiden van het kunststofverpakkingsafval minder 

restafval overblijft.  

Ook het kunststof verpakkingsmateriaal wordt eens in de vier weken opgehaald.  

Voor papier en gft verandert er niets. 

 

Optie 2: Omgekeerd inzamelen 

Omgekeerd inzamelen wil zeggen dat u als inwoner uw restafval zelf naar een ondergrondse 

verzamelcontainer in de buurt brengt. Door het afval zoveel mogelijk te scheiden blijft er nog 

maar een zeer beperkte hoeveelheid restafval over.  

De rolemmer die werd gebruikt voor restafval komt vrij om kunststof verpakkingsmateriaal 

mee aan te bieden.   

Daarnaast kunt u, als u dat wenst, een grotere rolemmer voor gft-afval aanvragen. Het gft 

wordt net als nu eens in de twee weken opgehaald. 

Het kunststofverpakkingsmateriaal wordt eens in de vier weken opgehaald en voor papier 

verandert er niets. 

 

De resultaten van deze enquête worden vervolgens meegenomen naar de gemeenteraad die 

het uiteindelijke besluit neemt. De gekozen variant wordt de basis van het nieuw op te stellen 

beleidsplan.  

 

De vragen 

 

1. Naar welke optie gaat uw voorkeur uit? 

o Een extra rolemmer voor kunststof 

o Omgekeerd inzamelen 

o Ik heb geen voorkeur 

 

Ruimte voor toelichting:………. 

 

 

2. Wat vindt u belangrijk als het gaat om afvalinzameling? 

De gemeente is op basis van een aantal criteria gekomen tot bovenstaande 

voorkeursvarianten. De criteria staan in onderstaande tabel. De gemeente wil graag weten 

welke criteria u belangrijk vindt. 

 



 

 

criterium Vind ik 

helemaal 

niet 

belangrijk 

Vind ik 

niet 

belangrijk 

Neutraal Vind ik 

belangrijk 

Vind ik 

heel erg 

belangrijk 

Scheidingspercentage      

Kosten      

Toekomstbestendigheid      

Service aan huis      

Overige milieufactoren      

 

Uitleg criteria 

 

Scheidingspercentage 

Op dit moment zamelt de gemeente 56% van al het afval gescheiden in. Dit gescheiden afval 

wordt vervolgens verwerkt tot grondstof, zoals bijvoorbeeld papier en kunststof. 

Het rijk wil dat gemeentes voortaan 65% van haar afval gescheiden gaat inzamelen en in de 

nabije toekomst zelfs 75%. Om dit percentage te halen is echt een trendbreuk nodig. 

Een hoger scheidingspercentage is niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor de 

portemonnaie. Dit komt doordat de verwerking van waardevolle afvalstoffen tot grondstoffen 

minder geld kost dan de verbranding van restafval. Grondstoffen kunnen zelfs geld opleveren. 

De twee voorkeursvarianten leveren een aanzienlijke stijging van het scheidingspercentage op. 

Met omgekeerd inzamelen behalen we naar verwachting een scheidingspercentage van 66%.  

Met een vierde rolemmer aan huis voor kunststof wordt naar verwachting een 

scheidingspercentage van 62% gehaald. 

 

Kosten 

De voorkeursvarianten leveren naar verwachting een aanzienlijke besparing op.  

De afvalstoffenheffing kan naar verwachting met circa 15-20 euro per jaar naar beneden. 

Een vierde rolemmer aan huis levert naar verwachting de grootste besparing op. 

 

Toekomstbestendigheid 

Onze afvalinzameling moet snel kunnen inspelen op mogelijke toekomstige veranderingen. De 

afvalwereld is volop in beweging. Vandaar dat de gemeente dit een belangrijk criterium vindt.  

De gemeente schat in dat de variant met een vierde rolemmer aan huis toekomstbestendiger is 

dan omgekeerd inzamelen. Voor rolemmers zijn minder investeringen nodig dan voor 

ondergrondse containers. 

 

Service aan huis 

Bij service aan huis wordt o.a. gekeken naar het aantal afvalstromen dat aan huis wordt 

opgehaald. Hoe meer afvalstromen hoe hoger de service.  

In de huidige situatie worden vier afvalstromen opgehaald namelijk: restafval, kunststof, gft en 

papier.  

Bij omgekeerd inzamelen wordt één afvalstroom minder opgehaald, namelijk restafval. Daarom 

scoort omgekeerd inzamelen hier lager. 

 

Overige milieufactoren 

De belangrijkste milieufactoren zijn: 

 de uitstoot van onze inzamelauto’s  

 de uitstoot van personenauto’s van inwoners. 



 

 

Omgekeerd inzamelen scoort beter op de uitstoot van de inzamelauto’s. Het legen van 

ondergrondse restafvalcontainers vergt namelijk minder autokilometers dan het ophalen van 

restafval huis aan huis. Daar staat tegenover dat inwoners hun restafval mogelijk met de auto 

gaan wegbrengen.  

Bij een vierde rolemmer aan huis is het omgekeerde het geval. Er is meer uitstoot van 

inzamelauto’s en geen extra uitstoot van personenauto’s. 

 

Per saldo scoren beide voorkeursvarianten op dit criterium dus gelijk. 


