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1.  Inleiding 
 

De Gemeente Doetinchem heeft onlangs het Afvalbeleidsplan 2014 aan de raad voorgelegd. In het 

afvalbeleidsplan wordt een beleid voorgesteld van omgekeerd inzamelen in combinatie met diverse 

andere maatregelen.  

Door de raad is de wens geuit om nader geïnformeerd te worden over meerdere vormen van 

inzameling van huishoudelijk afval en om deze varianten op een objectieve wijze te analyseren. 

Zodat een weloverwogen keuze gemaakt kan worden uit een aantal varianten die het meest 

succesvol en gangbaar in Nederland zijn.  

Met behulp van een Multi Criteria Analyse is een achttal varianten beoordeeld op onder andere het 

scheidingspercentage en de kosten en baten.  En op een aantal criteria die voor de gebruikers en de 

gemeente als organisatie van belang zijn. Ook de ontwikkelingen in de afvalinzameling in Nederland 

en de belasting op het milieu zijn opgenomen in de analyse.  

De varianten zijn per criterium beoordeeld met behulp van het AIBO model. Het model voor Afval-

Inzamel-Beleid-Optimalisatie rekent varianten voor de inzameling van huishoudelijk afval door. Op 

basis van de huidige inzamelstructuur, de lokale situatie en toekomstige ontwikkelingen zijn de  

varianten gemodelleerd en doorgerekend.  

  

 Het AIBO model is ontwikkeld en wordt toegepast in samenwerking met Midwaste. De simulaties 
zijn gemaakt door: 

 
Henk Klein Teeselink 
tel. no.:  0653936085 
e-mail:   henkkt@gmail.com 

en: 

JorisWestendorp 
tel. no.:  0653479734 
e-mail:   jowes@geoco.nl 
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2.  Varianten 
 

In dit rapport  worden acht varianten op de huidige manier van afvalinzameling binnen gemeente 

Doetinchem beschreven. In de huidige situatie kan men GFT 1x per 2 weken in een groene rolemmer 

aanbieden. Kunststof verpakkingsmateriaal (kvm) kan 1x per 2 weken in plastic zakken aangeboden 

worden. Papier kan 1x per 4 weken in blauwe rolemmer aangeboden worden. En restafval kan 1x 

per 2 weken in een grijze rolemmer aangeboden worden.  

 

De varianten die in dit rapport beschreven worden zijn het meest succesvol en gangbaar in 

Nederland en naar aanleiding van de beeldvormende raad in maart 2014 opgenomen in de analyse. 

De volgende varianten worden beschreven: 

 

2.1 Servicegerichte varianten 

De varianten  1c en 1d zijn overgenomen uit het afvalbeleidsplan. Variant 1e is een extra variant op 

de twee bovenstaande varianten van omgekeerd inzamelen.  

De varianten 1a en 1b zijn lichtere varianten van het ontmoedigen van het aanbieden van restafval. 

Variant 1b - de variant met een vierde rolemmer (voor kvm)-  is toegevoegd omdat elders goede 

ervaringen zijn opgedaan en omdat de verwachte kosten lager zijn dan in andere varianten. 

 

1a  Restafval  1x per 4 wk 

In deze variant wordt de frequentie van de inzameling van restafval verlaagd van 1x per 2 weken 

naar 1x per 4 weken.  

 

1b Restafval 1x per 4 wk en kunststof in vierde rolemmer 

In deze variant wordt eveneens de frequentie van de inzameling van restafval verlaagd van 1x per 2 

weken naar 1x per 4 weken. Daarnaast wordt de service verhoogd door het aanbieden van een 

rolemmer voor de inzameling van kunststof verpakkingsmateriaal (kvm). De inzameling gebeurt 1x 

per 4 weken. 

 

1c Omgekeerd inzamelen 1x per 4 weken kvm 

In deze variant brengen burgers het restafval naar ondergrondse verzamelcontainers en wordt het 

niet meer huis-aan-huis opgehaald. In deze variant wordt de vrijgekomen rolemmer gebruikt om 1x 

per 4 weken kvm in te zamelen. Daarnaast wordt GFT in de zomer wekelijks en in de winter eens per 

2 weken opgehaald. 

 

1d Omgekeerd inzamelen 1x per 2 weken kvm 

Ook in deze variant wordt restafval ingezameld in ondergrondse verzamelcontainers en niet meer 

huis-aan-huis. In deze variant wordt de vrijgekomen rolemmer gebruikt om 1x per 2 weken kvm in 

te zamelen. De frequentie voor GFT-inzameling blijft het hele jaar 1x per 2 weken. 

 

1e Omgekeerd inzamelen met optioneel een grotere GFT rolemmer 

Ook in deze variant wordt restafval ingezameld in ondergrondse verzamelcontainers en niet meer 

huis-aan-huis. De inzamelfrequentie blijft voor kvm 1x per 4 weken (in mini rolemmer) en blijft voor 
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GFT 1x per 2 weken. Tevens wordt verondersteld dat een aanzienlijk deel van het GFT bestaat uit 

tuinafval. Voor GFT wordt verondersteld dat de helft van de laagbouwhuishoudens gebruik maakt 

van de optie om een grotere GFT-rolemmer te gebruiken.  

 

2.2  Varianten met financiële prikkels 

2a Diftar 

In deze variant wordt tariefdifferentiatie op basis van frequentie toegepast. Een deel van de 

afvalstoffenheffing is variabel en gekoppeld aan het aantal keer dat men de rolemmer voor restafval 

aan de weg zet. Deze variant heeft naast diftar op restafval geen gewijzigd beleid voor de ander 

stromen. De invoering van diftar beïnvloedt de andere stromen wel. Er is een effect op de 

aangeboden hoeveelheden en dus ook op de inzamel-, en verwerkingskosten en -opbrengsten. 

 

2b Gescheiden aanbieden belonen 

Hier is geen sprake van één variant. Er zijn vele mogelijkheden en er is nog weinig ervaring. In de 

bijlage wordt nader ingegaan op belonen van het gescheiden aanbieden van grondstoffen. In variant 

2b wordt restafval onveranderd huis-aan-huis opgehaald. 

 

2.3  Varianten gebaseerd op nascheiding 

3 Nascheiden van kunststof 

In deze variant wordt kvm niet meer gescheiden aan de bron ingezameld maar samen met het 

restafval huis-aan-huis ingezameld. Scheiding vindt naderhand plaats bij een nascheider. Voor de 

andere stromen verandert er niets.  

In het model is een variant voor nascheiding zoals bij Omrin verwerkt met het op dit moment te 

verwachten responseffect, scheidingsrendement, kosten en vergoedingen.  Meer informatie is in  

bijlage IV te vinden.  

 

In bijlage VIII staan alle eigenschappen van de acht varianten beschreven in een schema. 
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3.  Analyse 
 

3.1  Criteria 

De varianten worden beoordeeld op een vijftal criteria. Deze criteria zijn gekozen op basis van 
landelijke richtlijnen en ontwikkelingen en in samenspraak met de gemeenteraad. Het gaat om 
onderstaande criteria: 
 

 Scheidingpercentage 
Extra meerwaarde ten opzichte van de minimale eis van 65% in 2015 

 

 Kosten/baten 
Extra meerwaarde ten opzichte van het uitgangspunt: Beleidswijzigingen leiden niet tot 

hogere kosten.  

 

 Toekomstbestendigheid 
Mate waarin geanticipeerd kan worden op nieuwe ontwikkelingen in de toekomst.  
 

 overige milieufactoren 
extra milieubelasting van een variant. Omgekeerd inzamelen kan bijvoorbeeld 
milieubelastend zijn als inwoners veelvuldig de auto pakken om hun restafval naar 
ondergrondse containers te brengen. 

 

 Service aan huis 
Mate van service richting de gebruiker. Zoals bijvoorbeeld het aantal keer kunnen aanbieden 
van afval per maand. 

 
3.2  Weegfactor 

In de multircriteria analyse is per criterium een weegfactor toegekend:  
- Scheidingspercentage     4 
- Kosten/baten      3 
- Toekomstbestendigheid    3 
- Overige milieufactoren     1 
- Service aan huis     2 

 
De weegfactoren zijn opgesteld op basis van in de gemeenteraad gevoerde discussie en landelijke 
ontwikkelingen. Het scheidingspercentage en de toekomstbestendigheid krijgen de hoogste 
weegfactor. Het scheidingspercentage wordt belangrijk geacht omdat de ambitie in 2015 65% is en 
mogelijk wordt dit 75% in 2020. Het kan zijn dat er in de toekomst vanuit het rijk financiële sancties 
volgen als dit percentage niet wordt gehaald.  
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3.3  Analyse per criterium 

 

Scheidingspercentage en kosten/baten 
Met behulp van het AIBO model is voor de varianten het scheidingspercentage bepaald. Ook zijn de 

jaarlijkse kosten per jaar per huishouden berekend. In bijlage VI staan de kostenramingen.  

 

In onderstaand overzicht zijn de gevolgen van de varianten op scheiding en kosten te zien. 

grafiek1:  scheidingspercentage en kosteneffect per variant 

 
 
Variant 1b levert de grootste besparing per huishouden op.  Dit komt omdat er minder restafval 
ingezameld en verwerkt hoeft te worden. Er zijn meer opbrengsten door een grotere hoeveelheid 
gescheiden materiaal (grondstoffen). Ook de jaarlijkse kosten voor kunststofinzameling zijn relatief 
laag door de toepassing van een extra rollemmer. Variant 3 is het meest ongunstig wat betreft de 
jaarlijkse besparing per huishouden. Deze variant levert de meeste extra kosten per huishouden op. 
Dit komt omdat voor verwerking inclusief nascheiden van restafval een hoger tarief gevraagd wordt. 
Op dit moment heeft de gemeente een heel gunstig contract voor de verwerking van restafval. 
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Variant 1e bereikt het hoogste scheidingspercentage. Bij deze manier van inzamelen wordt het heel 
makkelijk gemaakt om GFT aan te bieden en het aanbieden van restafval lastiger gemaakt. Variant 3 
heeft het laagste scheidingspercentage. Bij deze variant wordt alleen de manier van kvm inzamelen 
veranderd. Voor de overige stromen verandert er niets. Het scheidingspercentage voor GFT blijft dus 
hetzelfde als in de huidige situatie.  
 

Toekomstbestendigheid 

De toekomstbestendigheid hangt af van de te verwachten ontwikkelingen en de mogelijkheid om op 

die veranderingen in te kunnen spelen. Het (on)gemak zit in eventuele investeringen die versneld 

moeten worden afgeschreven, het aanpassen van contracten en de acceptatie van de bevolking. 

Mogelijke externe veranderingen zijn: 

 

 gemeenten worden vanaf januari 2015  verantwoordelijk voor de afzet van kunststoffen tot 
recycling en dus ook voor de kwaliteit van de kunststoffen. 

 Afschaffing van statiegeld. Dit leidt tot enkele kilo's  extra aangeboden kunststoffen met een 
relatief hoge waarde per aansluiting per jaar. 

 De invoering van een bijdrage van producenten voor gescheiden drankenkartons, al dan niet 
via gescheiden inzameling. 

 Veranderende vraag naar verwerkingscapaciteit. 

 Aanvullende eisen aan kwaliteit van gescheiden fracties zoals kunststoffen. 

 Veranderende prijzen op de wereldmarkt voor grondstoffen. 

 Technische mogelijkheden voor sortering, scheiding en recycling. 
 
Daarnaast hebben marktpartijen de gemeente een initiatief voorgelegd voor nascheiding in de eigen 
regio, genaamd de Grondstoffenfabriek. In bijlage V wordt hierop nader ingegaan. De 
grondstoffenfabriek biedt aan om de stroom restafval verder uit te sorteren voor recycling dan 
normaal gebruikelijk is. Opvallend is dat men in principe niet op basis van de door Nedvang 
opgestelde DKR richtlijn wil werken, waardoor de gemeente de ketenvergoeding voor kunststoffen 
misloopt. Mogelijk gaat dit nog veranderen.   
 
De varianten kunnen beoordeeld worden op de mate van toekomstbestendigheid: 

1a is zeer flexibel. Er is weinig geïnvesteerd en men kan later alsnog overgaan op de andere 

varianten. Een voordeel is dat zakken inzameling voor plastics flexibel is voor meer aanbod (dat 

ontstaat door afschaffen van statiegeld en door eventuele opname van drankenkartons) en dat de 

kwaliteit enigszins geborgd is door de doorzichtigheid van de zakken (o.a. door sociale controle). 

Een risico van deze variant is dat burgers gefrustreerd raken omdat men minder capaciteit heeft 

voor restafval en het teveel moeite vinden om zakken voor plastic-inzameling te verkrijgen. Dit geeft 

een risico op dumping. 

 

1b is zeer flexibel omdat een aanvullend aanbod (zoals door afschaffen van statiegeld en door 

eventuele opname van drankenkartons) kan worden meegenomen. Een risico voor de kwaliteit van 

de fracties is dat mensen bij minder capaciteit voor restafval ook restafval in de andere containers 

gooien. Bij toenemende kwaliteitseisen aan fracties wordt dit risico belangrijker. Indien men toch 

ooit wil overgaan op nascheiding, heeft men verlies op de extra rolemmer per huishouden. Deze 

verliezen zijn geringer dan die bij variant 1c en 1d omdat de kosten voor de brengpunten relatief 

hoog zijn. 
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1c, 1d en 1e zijn minder flexibel, omdat de investeringen in ondergrondse brengvoorzieningen 

relatief hoog zijn en deze variant een risico geeft op een lagere kwaliteit van de gescheiden fracties. 

Eventueel aanvullend aanbod van ex-statiegeldflessen en drankenkartons kan wel goed worden 

opgevangen. Een grotere GFT rolemmer maakt het voor burgers makkelijker om pieken in hun 

aanbod tuinafval gescheiden aan te bieden. 

 

2a is redelijk flexibel. Men moet wel behoorlijke investeringen doen. Het systeem is flexibel ten 

aanzien van veranderingen in aanbod. Punt is wel dat overgaan op nascheiding demotiverend werkt 

voor diftar. Burgers zijn dan als het ware verplicht om het in principe recyclebaar plastic toch in de 

restafvalrolemmer te gooien. 

 

2b is flexibel voor opname van extra fracties en ook goed voor het behoud van kwaliteit van de 

fracties. Stoppen met dit systeem zal tot relatief veel weerstand leiden bij de bevolking. Indien men 

het beloningssysteem koppelt aan extra scheiding zoals bijvoorbeeld meerdere kunststoffracties 

krijgt men een hogere kwaliteit. Een zekere schaalgrootte is noodzakelijk om effectief te 

onderhandelen met afnemers van specifiekere stromen. Het is twijfelachtig of Doetinchem 

voldoende groot is. 

 

3 is deels flexibel en deels juist niet. Het toekomstbestendige van nascheiding is dat afspraken 

kunnen worden gemaakt voor de langere termijn met de nascheider en men het risico op 

afzetproblemen bij hen kan neerleggen.  

 

Afzetproblemen kunnen ontstaan door ontwikkelingen op de wereldmarkt voor recyclebare fracties 

die de schaal van de gemeente Doetinchem te boven gaan. In de huidige recyclingmarkt bestaat 

bijvoorbeeld huiver voor fracties uit de nascheiding. Indien de nascheider hierdoor afzetproblemen 

krijgt kan de gemeenten niet zomaar overstappen. Anderzijds ontwikkelen de technieken voor 

nascheiding steeds verder  waardoor het risico op afzetproblemen kleiner worden. 

Ook kan men niet profiteren van eventuele gunstige marktomstandigheden voor aan de bron 

gescheiden fracties, zoals bij extra PET flessen bij afschaffen van statiegeld.  

Als de gemeente op termijn  toch weer over zou willen gaan op bronscheiding van bijvoorbeeld 

plastics heeft men naast contractuele problemen ook problemen met geloofwaardigheid bij de 

bevolking. 
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In onderstaande grafiek zijn de varianten gerangschikt op de mate van toekomstbestendigheid. Hoe 

hoger de score, hoe hoger de toekomstbestendigheid. 

grafiek6:  Toekomstbestendigheid van de varianten 

 
1a  Restafval  1 x per 4 wk 
1b Restafval  1 x per 4 wk en kunststof in vierde 

rolemmer 
1c Omgekeerd inzamelen 1x per 4 weken kvm 
1d Omgekeerd inzamelen 1x per 2 weken kvm 

1e Omgekeerd inzamelen met optioneel een grotere 
GFT rolemmer 

2a Diftar 
2b Gescheiden aanbieden belonen 
3 Nascheiden van KVM 

 

Overige milieufactoren 

Het scheidingspercentage heeft het grootste effect op het milieu. Om een compleet beeld te krijgen 

is er ook gekeken naar de overige milieufactoren: 

 Energierendement verwerking restafval.  
Hierbij scoort nascheiding van kunststof het hoogst, omdat bij nascheiding het restafval naar de 
verbrandingsinstallatie van Omrin wordt gebracht. Verwerking bij Omrin scoort beter dan 
verbranding in Coevorden. Daar gaat op dit moment ons restafval heen. 
Dit komt doordat Omrin restafval scheidt in vergistbaar en verbrandbaar afval. Via de 
verbranding levert Omrin energie aan bedrijven in het eigen havengebied, waardoor een hoger 
energierendement wordt gehaald dan in Coevorden. 

 De inzamelfrequentie van drankenkartons. Een hoge inzamelfrequentie geeft een betere 
kwaliteit recyclebaar materiaal.  
In de toekomst worden drankenkartons waarschijnlijk samen met het kunststof opgehaald. 
De varianten waarbij kunststof eens per 4 weken wordt opgehaald scoren op dit punt dus lager. 
Dit zijn de varianten 1b, 1c en 1e. 

 Het aantal gereden kilometers van de inzamelauto’s met bijbehorende uitstoot. Hoe minder 
kilometers hoe hoger de score.  
De varianten voor omgekeerd inzamelen en nascheiding van kunststof scoren hier hoogst. Voor 
het legen van ondergrondse restafvalcontainers moeten minder autokilometers worden gereden 
dan wanneer restafval huis aan huis wordt opgehaald. Bovendien hoeven de auto’s minder vaak 
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te stoppen en weer op te trekken. Nascheiding scoort goed, omdat er één inzamelronde minder 
is. 

 Uitstoot auto’s inwoners. De varianten voor omgekeerd inzamelen en belonen scoren iets 
minder goed, omdat het risico bestaat dat inwoners hun restafval cq waardevolle afvalstromen 
met de auto weg zullen brengen. Uit ervaringen elders in Nederland blijkt dat dit risico beperkt 
is.  

 
Service aan huis 
 
Bij service aan huis is gekeken naar: 

 Het aantal afvalstromen dat aan huis worden opgehaald. Hoe meer afvalstromen hoe hoger de 
service. In de huidige situatie worden vier afvalstromen opgehaald namelijk: restafval, kunststof, 
gft en papier. In de meeste varianten blijft dat zo. Alleen bij omgekeerd inzamelen wordt 
restafval niet aan huis opgehaald. 

 Het aantal rolemmers die bewoners voor hun afval krijgen. Hoe meer en hoe beter de rolemmer 
hoe hoger de service. In de huidige situatie hebben inwoners drie rolemmers voor hun 
afvalstromen. In de meeste varianten blijft dit aantal gelijk. Alleen bij variant 1b krijgen inwoners 
een vierde rolemmer voor kunststof en bij variant 1e krijgen inwoners een grotere gft-rolemmer. 

 De frequentie van inzamelen. Hoe hoger de frequentie hoe groter de service. In de huidige 
situatie is de gemiddelde frequentie voor alle rolemmers iets minder dan 1 x per 3 weken. In een 
aantal varianten neemt de gemiddelde inzamelfrequentie af. Bij de varianten  1a en 1 b komt dit 
doordat er minder vaak restafval wordt ingezameld. Bij de varianten 1c en 1e voor het 
omgekeerd inzamelen wordt minder vaak kunststof ingezameld. 
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3.4  Multicriteria analyse 

Uit bovenstaande analyse kan een tabel worden gemaakt waaruit blijkt welke twee varianten het 
meest geschikt zijn in Doetinchem: 
 

 Variant Scheiding- 

percentage 

kosten/b

aten 

Toekomst-

bestendigheid 

Overige 

milieu 

factoren 

Service aan 

huis 

TOTAAL 

 weegfactor 4 3 3 1 2  

1a Restafval 

1xper 4 wkn. 

+ ++ +++ ++ - 19 

 

1b Restafval 

1xper 4 wkn 

+ kunststof- 

Rolemmer 

++ ++++ +++ + 0 30 

1c Omgekeerd 

inzamelen 

kvm 1x per 

4wkn 

+++ ++ + + -- 18 

1d Omgekeerd 

inzamelen 

kvm 1 x per 

2 wkn 

+++ + + ++ - 18 

1e Omgekeerd 

inzamelen + 

grote GFT-

rolemmer 

+++ +++ + + - 23 

2a Diftar ++ - ++ + 0 12 

2b Belonen + -- ++ + 0 5 

3 Nascheiding 

kunststof 

+ --- ++ +++ 0 4 

 

De totaalscore per variant wordt als volgt bepaald: 
Voorbeeld 
  criterium criterium criterium criterium criterium criterium  

 weegfactor 4 1 2 3 1 2 TOTAAL 

1 Variant 1 --- (-3) -- (-2) - (-1) 0 + (1) ++ (2)  

 

  4 x -3 = -12 1 x -2 = -2 2 x -1 = -2 3 x 0 = 0 1 x 1 = 1 2 x 2 =4 -11 
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4.  Conclusie 
 

4.1 Conclusie 

Uit de analyse komt een top 2 naar voren: 
1:  variant 1b, restafval 1x per 4 weken ophalen plus een kunststof-rolemmer aan huis 
2: variant 1e, omgekeerd inzamelen plus een grote GFT-rolemmer 
 
Van deze varianten voldoet alleen 1e aan het oorspronkelijke uitgangspunt van een  
scheidingspercentage van minimaal 65%. Variant 1b is zeer goed toekomstbestendig, bij nieuwe 
ontwikkelingen kan hierop snel geanticipeerd worden. Beide varianten worden op dit moment vaak 
toegepast in Nederland. Het is verstandig om na de keuze van de variant nog een aantal 
optimalisaties voor het scheiden van GFT door te voeren. Zoals het plaatsen van extra bladkorven op 
verzoek, een grotere GFT-rolemmer beschikbaar stellen op verzoek, kosteloos tuinafval storten bij 
het afvalbrengpunt van de gemeente en in de zomer frequenter GFT afval ophalen. 
 

4.2 Aanvullende opmerkingen bij de conclusies 

Het service-effect van de varianten is niet eenduidig. De uiteindelijke acceptatie en de  ondervonden 

service worden vooral bepaald door communicatie en procesbegeleiding en minder door de 

inzamelstructuur. Deskundigheid ten aanzien van beïnvloeding van (automatisch) gedrag is hierbij 

cruciaal.Er kan winst behaald worden bij beleid gericht op het inzamelen van GFT omdat uit de 

sorteeranalyse blijkt dat er veel GFT in het restafval zit. Indien nadere analyse uitwijst dat het voor 

een groot deel om tuinafval gaat zijn grotere GFT-rolemmers een geschikt middel om scheiding te 

bevorderen. Gaat het om seizoensgebonden tuinafval dan kunnen bijvoorbeeld in het snoei-, en 

bladvalseizoen gaascontainers in de wijk geplaatst worden. En als het om groente- en fruitafval gaat 

dan is vaker inzamelen - vooral in de warmere maanden-  een goede optie. Bij een beleid met 

nascheiden van kunststof worden de scheidingsdoelen niet gehaald als niet ook aanvullend beleid 

voor de andere stromen wordt ingezet. Hoogbouw is buiten de doorrekeningen gelaten. In het kort 

kan over de hoogbouw gezegd worden dat scheiding -vooral van GFT- er doorgaans lager is dan in de 

laagbouw. Varianten met omgekeerd inzamelen zijn moeilijk in de hoogbouw door te voeren. Diftar 

kan - naast in de laagbouw - tegelijk in de hoogbouw worden ingevoerd en daar tot goede resultaten 

leiden. Er is wel een risico op vervuiling van gescheiden fracties bij brengpunten. Nascheiding zou 

ook alleen voor de hoogbouw kunnen worden doorgevoerd indien contracten dit toelaten. 
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Bijlagen 

I.  Gebruikte afkortingen en begrippen 
 

GFT  groente-, fruit en tuinafval 

kvm  kunststof verpakkingsmateriaal 

mc  minicontainer 

opk  oud papier en karton 

rolemmer kleine rolcontainer (tot 240 liter) 
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II.  Uitgangspunten 
 

II.a Verschil met het Afvalbeleidsplan 

Het afvalbeleidsplan is het uitgangspunt voor de varianten. Naast de invoering van 

omgekeerd inzamelen is in het plan sprake van een aantal maatregelen, veelal op het gebied 

van handhaving en communicatie. Voor zover deze maatregelen niet direct verbonden zijn 

aan het omgekeerd inzamelen wordt ervan uit gegaan dat deze bij alle varianten worden 

doorgevoerd.  

 

In het afvalbeleidsplan wordt een pilot met omgekeerd inzamelen voorgesteld. Op basis van 

de resultaten van de pilot wordt daarna een variant van omgekeerd inzamelen doorgevoerd. 

Vervolgens wordt deze aanpak eventueel aangevuld met additioneel beleid met financiële 

prikkels. 

 

Bij het definiëren van de varianten zijn beide varianten van omgekeerd inzamelen 

doorgerekend (varianten 1c en 1d).  De andere varianten zijn in plaats van en niet in 

aanvulling op omgekeerd inzamelen. 

 

In het afvalbeleidsplan is variant 1d doorgerekend. De uitkomst is een besparing van 

ongeveer € 3 per huishouden (pagina 33 van het beleidsplan. De uitkomsten in het AIBO-

model zijn anders omdat de aannames niet helemaal dezelfde zijn. De verschillen zijn:  

 

1/ AIBO rekent met andere responseffecten. In plaats van met een doelvariant ('we gaan uit 

van 65%'), staan de per maatregel te verwachten effecten op de scheiding in het model. Dit 

heeft gevolgen voor inzamelkosten, verwerkingskosten en vergoedingen. 

 

2/ AIBO gaat uit van lange termijn (zie ook bijlage II.f): de operationele capaciteit (voertuigen 

en manuren) is per fractie gelijk aan de benodigde capaciteit, en niet aan de capaciteit 'die er 

nou eenmaal al is'. Zo kunnen op de langetermijn de effecten van een route-optimalisatie 

worden meegerekend. Dit levert in de varianten extra besparingen op. 

 

II.b Laagbouw 

De varianten zijn doorgerekend voor de laagbouw. Dit betreft 85% van de huishoudens. De 

mogelijke varianten hebben op laagbouw meer impact dan op de hoogbouw.  

 

II.c Kosten  

In het model zijn alleen structurele kosten opgenomen, geen eenmalige kosten. Kosten voor 

invoering van nieuw beleid zijn er wel, maar worden als eenmalige kosten gedekt uit de 

afvalvoorziening. 
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Voor wat betreft kapitaliseren, afschrijvingstermijn en het putten uit voorzieningen zijn 

dezelfde uitgangspunten genomen als in het afvalbeleidsplan. Dit betekent dat gedekt 

worden door het afvalvoorzieningenfonds (en derhalve niet meegenomen in de structurele 

kosteneffecten): 

- uitgaven voor projectmanagement 
- uitgaven voor rolemmers 
- uitgaven voor de invoering van pasjes 

 

II.d Grof huishoudelijk afval 

In de varianten wordt ervan uitgegaan dat een deel van het effect plaatsvindt op het aanbod 

van grof huishoudelijk afval en op de scheiding van grof huishoudelijk afval. Het effect op 

grof huishoudelijk afval wordt voor een groot deel veroorzaakt door flankerend beleid dat bij 

alle varianten wordt uitgevoerd en is overgenomen uit het afvalbeleidsplan. 

 

II.e Andere aannames 

Drankenkartons worden niet separaat ingezameld. De varianten zijn hier overigens in 

variërende mate wel op voorbereid.  

De statiegeldregeling wordt per 2015 afgeschaft waardoor per huishouden 3,57 kg extra kvm 

vrijkomt (bron: Nedvang) 

 

III.f Overwegingen over de perceptie van dienstverlening 

Het niveau van dienstverlening, of het serviceniveau, is vaak controversieel. Vooral bij het 

vooraf bespreken van bepaalde maatregelen lopen meningen uiteen.  

Uit onderzoek blijkt dat burgers extra scheidingsmogelijkheden in de regel als extra service 

zien, en dat men gemiddeld minder tevreden is over de service als “alles” in de 

restafvalcontainer moet. Tevens beschouwen laagbouwhuishoudens het aan huis kunnen 

aanbieden van zware en volumineuze stromen als een hoge service. Dit heeft o.a. te maken 

met het breed gedragen idee dat afvalscheiding relevant is en dat veel burgers makkelijk een 

goed gevoel hebben door afval te scheiden. 

 

Over het algemeen geldt dat het terugbrengen van de inzamelfrequentie voor restafval als 

een afname van service ervaren wordt.  Bij het moeten brengen naar een verzamelcontainer 

wordt het servicegevoel verder verlaagd. Als daar dan  'gedragspsychologisch' iets tegenover 

staat kan dat het idee over het serviceniveau weer ten positieve keren. Het verstrekken van 

een (extra ) rolemmer is daar een voorbeeld van. Een ander voorbeeld  is het uitdragen van 

een mogelijk lagere afvalstoffenheffing.  

 

Uit ervaring blijkt dat als mensen vooraf wordt gevraagd of ze een rolemmer willen voor een 

stroom die nog los of in zakken wordt ingezameld, men dit in grote mate niet wil. 

Tegelijkertijd blijkt ook dat bij het invoeren van een dergelijke maatregel zonder vraag 

vooraf, maar met belofte dat men de extra rolemmer terug kan geven als deze na twee 

maanden niet bevalt, bijna geen huishouden deze teruggeeft, en dat men de service nu juist 

waardeert. Dit geldt ook bij huizen met kleine tuinen. Men merkt bijvoorbeeld dat men nu 
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geen ruimte meer kwijt is aan oud papier in dozen en plastic zakken met kvm. Ook hoeft 

men niet meer voor nieuwe zakken te zorgen. Deze positieve ervaring van het 

dienstverleningsniveau gaat in onderzochte gemeenten vergezeld van een fikse impuls in 

scheiding van oud papier en karton en kvm.  Een reden voor de hogere respons bij een 

dergelijke maatregel is ook dat mensen het inzamelmiddel (de rolemmer) in beeld hebben. 
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III.  Belonen van gescheiden aanbieden 
 
Er is al jaren interesse in dit soort beleid en er zijn talloze manieren om het in de praktijk te brengen. 

Er is echter slechts beperkt ervaring mee opgedaan. De resultaten zijn niet erg positief. 

Het effect van belonen hangt niet alleen af van de hoogte van de beloning, maar ook van de wijze 

waarop de beloning wordt ervaren. Zo is belangrijk: 

 of de beloning direct bij het gedrag wordt ervaren of pas later, 

 of het gevoel  van goed gedrag als beloning ervaren kan worden, of dat de beloning alleen 
financieel is, 

 of de beloning (deels) collectief is of louter individueel, 

 of de 'gevoelsmatige' beloning alleen op het gebied van milieu ligt, of dat het steunen van 
goede doelen ook als beloning ervaren wordt. 

 
Op hoofdlijnen zijn er drie afwegingen voor de mogelijkheden voor beloning: 

1. Individuele beloning versus collectieve beloning. Krijg je als individu een beloning 
uitgekeerd -  bijvoorbeeld een bedrag per aangeboden hoeveelheid , of wordt er 
collectief beloont - bijvoorbeeld een goed doel in de wijk of een vereniging. 

2. Directe versus indirecte beloning. Is de beloning direct gekoppeld aan iedere aanbieding 
van grondstof, of is de beloning gekoppeld aan een uiteindelijk bereikt 
scheidingsresultaat. 

3. Beloning als 'stand-alone'-beleid of als toevoeging op ander beleid om scheiding te 
stimuleren.  

 
Over het algemeen hebben systemen voor beloning van gescheiden inzamelen de volgende 
kenmerken: 
 

 Het is duurder dan andere systemen. Dit komt door de beloning op zich, door hoge 
personeelskosten, en door de kosten van de goed uitgeruste brenglocaties, zoals bij Afval 
loont en de Retourette. 

 Vrijblijvendheid wordt als positief ervaren maar heeft ook een lage deelname tot gevolg. 

 Sommige stromen lenen zich niet goed voor brengsystemen met belonen (bijv. GFT, folies en 
volumineus kunststof). 

 Brengsystemen met beloning zijn vooral ook geschikt voor hoogbouw en centrum gebieden 
omdat daar vaak geen goede alternatieven zijn in verband met ruimtegebrek.  

 Individueel aangeboden fracties zijn vaak kwalitatief hoogwaardig (schoon). 

 Brengsystemen liggen meer voor de hand dan haalsystemen. Maar beiden zijn mogelijk. 

 Het is fraudegevoelig. 
 
Belonen van scheiden kan geschikt aanvullend beleid zijn voor de hoogbouw. Aan de hand van 

bovenstaande zouden de voor Doetinchem geschikte  opties uitgewerkt kunnen worden. 
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Voorbeeld Afval Loont 

 

Het bekendste voorbeeld van belonen van scheiden is “Afval Loont”. Dit systeem van 

individueel belonen van gescheiden aanbieden van grondstoffen is van medio 2011 

tot medio 2012 operationeel geweest in Pijnacker Nootdorp.  

 

De belangrijkste kenmerken zijn: 

 

 Het is een brengsysteem. Er worden ruimtes/filialen gecreëerd waar burgers 

hun materialen kunnen  brengen. 

 De stromen opk, kvm, textiel en kleine elektra doen mee. 

 Burgers worden beloond per kg materiaal; de beloning varieert van 5 tot 25 ct 

per kg materiaal. 

 Men werkt met een pasjessysteem (iedere deelnemer krijgt een pas).Het idee 

is dat dit passysteem ook interessant kan zijn voor andere doeleinden. 

 Om het (min of meer) rendabel te maken moeten andere systemen voor 

gescheiden inzameling worden afgebouwd. 

 Het vergt relatief veel personeel. 

 

Het project is medio 2012 gestopt. De voornaamste reden was de hoge kosten. 

Belangrijkste bevindingen zijn: 

 

 De respons steeg flink ten opzichte van de uitgangssituatie, maar bleef lager 

dan in gemeenten waar de service op restafval ophalen daalde en gelijktijdig 

de service op grondstoffen ophalen steeg. De respons op kvm was 

bijvoorbeeld ongeveer 20 kg per aansluiting, terwijl dit in andere varianten in 

laagbouwgebieden vaak boven de 40 kg per aansluiting is. 

 Belangrijkste reden voor de tegenvallende respons was de lage deelname. 

Velen bleven gebruik maken van de traditionele systemen. Als men de 

andere systemen had teruggedraaid was de respons waarschijnlijk hoger 

geworden. 

 De individuele beloning moet voldoende hoog zijn om een prikkel te geven. 

Deze beloning moet bekostigd worden uit de afvalstoffenheffingen en uit de 

opbrengst per kg gescheiden materiaal. Om het systeem rendabel te maken 

was een verhoging van de afvalstoffenheffing of subsidie nodig. 
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Voorbeeld Retourette 

 

Een Retourette is een brengpunt waar grondstoffen ingeleverd kunnen worden.  

 

 Retouretteszijn aantrekkelijke brengpunten, waar burgers en mogelijk ook 

bedrijven en scala aan gescheiden stromen kunnen brengen 

 Retourettes kunnen ook worden gebruikt voor aanvullende logistieke 

diensten. 

 Vaak wordt een goed doel of een gemeenschappelijk doel beloond. 

 Retourettes zijn goedkoper dan systemen voor individueel belonen. 

 Retouretteszijn een goed werkende optie voor hoogbouw, ook in combinatie 

met Diftar.  

 De kwaliteit van ingezamelde materialen is doorgaans goed. 

 Het geeft extra mogelijkheden als communicatie punt voor hetstimuleren van 

afvalscheiding. 
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IV.  De variant met nascheiding van kunststof 
 

Een variant met nascheidingvan kunststof is zoals afgesproken op hoofdlijnen beoordeeld. De 

belangrijkste kenmerken en consequenties zijn:  

 De Nedvang-vergoeding voor nascheiding is vanaf 1 januari 2015 gelijk aan die voor 
bronscheiding en wordt bepaald door de hoeveelheid recyclebare kunststoffen. 

 De vergoeding geldt voor inzamelen, overslag, transport, sorteren , nascheiden en 
vermarkten. Deze ketenvergoeding is in 2015 € 817,- per ton recyclebaar kunststof, wellicht 
nog aangevuld met een klein bedrag voor organisatie en marketing. 

 In het geval van nascheiden wordt met de “nascheider” een tarief afgesproken per ton 
aangeboden restafval en per ton nagescheiden kunststof.  

 Afhankelijk van de onderhandelingen met de “nascheider”blijft van de Nedvang- vergoeding 
een deel over voor de gemeente. Wij gaan uit van een marge van € 50 per herbruikbare ton 
kunststof. 

 Tevens gaan wij uit van een aanpassing van het verwerkingstarief en transporttarief voor 
restafval. Dit stellen wij resp. op €65 en € 15 per ton restafval.  

 De kosten voor gescheiden kunststof inzamelen vervallen. Het volume in de 
restafvalinzameling  groeit  doordat kunststof erbij komt. In de gemeente Doetinchem wordt 
de al aanwezige ruimte hiervoor aangewend; de capaciteit en tijdsbeslag van de 
restafvalinzameling hoeft niet te groeien. 

 Wij gaan uit van een opbrengst uit nascheiding van 40 kg kunststof per aansluiting waarvan 
75% recyclebaar is. 

 In Nederland is de capaciteit voor nascheiding beperkt. Bij vraag uit veel  gemeenten kan dit 
tot problemen leiden. Voor grote gemeenten met veel hoogbouw is nascheiding relatief 
gunstig omdat ze meer moeite hebben met bronscheiding. Deze gemeenten kunnen dus 
concurreren om de beperkte capaciteit. 

 In de praktijk blijkt dat scheiding van kunststoffen aan de bron een positief effect heeft op 
scheiding van andere materialen.  

 Stoppen met scheiding aan de bron en overgaan op nascheiding kan als inconsistent 
overkomen bij de burgers en zo een negatief effect hebben op de overige scheiding. 

 Bij nascheiden is de vergoeding gebaseerd op de kwaliteit van de nagescheiden fractie. De 
kwaliteit wordt gemeten door de “nascheider” of de uiteindelijke afnemer. De gemeente 
heeft niet of nauwelijks controle op deze meting. Bovendien kan de kwaliteit niet per 
gemeente worden gemeten omdat de ingezamelde volumes gemengd worden met die van 
andere gemeentes. Vergoeding vindt dus plaats op basis van gemiddelde kwaliteit. 

 Zolang de nascheider zijn financiële verplichtingen naar de gemeenten kan voldoen heeft dit 
hoogstens een klein financieel effect, namelijk door het aantal herbruikbare tonnen 
kunststoffen maal de bij de nascheider onderhandelde marge van bijvoorbeeld €  50 per ton 
recyclebaar kunststof.  

 
n.b. In de variant is alleen de nascheiding van kunststof opgenomen. Voor de overige stromen geldt 

een ongewijzigd beleid.  
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V.  Lokale initiatieven 
 

V.1 Het ondersteunen van lokale initiatieven kan over het algemeen op veel sympathie rekenen. 

Lokaal betekent minder transportkosten. Minder transport heeft een positief effect op het 

milieu, alhoewel dit een klein effect is vergeleken met effecten van andere ketenonderdelen 

zoals recycling en de wijze van afvalverbranding. Daarnaast creëren lokale organisaties  

lokaal werkgelegenheid en stimuleren zij lokale ontwikkelingen. Verder betekent werken 

met lokale organisaties vaak ook een grote persoonlijke betrokkenheid. Voor het inzamelen 

en verwerken van huishoudelijk afval  en grondstoffen kan voor 'samenwerken met lokaal' 

gekozen worden.  

V.2 AGEM is een intergemeentelijke coöperatieve vereniging met als doel het stimuleren van 

lokale groene energie. Wat het huishoudelijk afval uit de gemeente Doetinchem betreft zou 

bijvoorbeeld overwogen zou kunnen worden of ingezameld GFT aangewend kan worden om 

lokaal energie op te wekken. 

AGEM is (vooralsnog) niet direct betrokken bij het opstellen van varianten voor beleid. 

V.3 Ook de Grondstoffenfabriek is een lokaal  initiatief.  

De grondstoffenfabriek biedt aan om de stroom restafval verder uit te sorteren voor 

recycling dan normaal gebruikelijk is. Opvallend is dat men in principe niet op basis van de  

door Nedvang opgestelde DKR richtlijn wil werken, waardoor de gemeente de 

ketenvergoeding voor kunststoffen misloopt. Mogelijk gaat dit nog veranderen. 
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VI.  Specificatie per kostencategorie 
 

In onderstaande tabel zijn voor de varianten de hoogte van de kosten en de vergoedingen te zien 

per categorie. 

Omschrijving categoriën: 

inzamelunits : kosten van minicontainers en  verzamelcontainers, diftarkosten zijn inbegrepen 
inzameling : benodigde tijd * uurtarieven voor tractie en personeel 
verwerking : hoeveelheid *verwerkingstarief (voor alle fracties) 
vergoeding : hoeveelheid *vergoeding (voor alle fracties) 
totaal  : kosten minusopbrengsten 
verschil  : totaal huidige situatie minus totaal variant 

 

tabel 3: kosten en opbrengsten per categorie in de varianten 

 
 
In de volgende tabellen zijn de gevolgen voor de kosten en besparingenin de varianten per categorie 
gespecificeerd. 
 

tabel 4: overzichten van kosteneffecten per categorie 
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VII.  Effecten varianten 
 

In onderstaande grafieken en tabel zijn de effecten te zien van de varianten. 
 

grafiek 2:scheidings% bij 

huidig en nieuw beleid 

 

grafiek4:  extra scheiding 

(kg per huishouden) 

 

 

grafiek 3:  restafval (kg per 

huishouden) bij huidig en 

bij nieuw beleid 

 

grafiek 5:  kosteneffect 

varianten (besparing in € 

per huishouden) 

 

 
 

1a  Restafval  1 x per 4 wk 
1b Restafval  1 x per 4 wk en kunststof in vierde 

rolemmer 
1c Omgekeerd inzamelen 1x per 4 weken kvm 
1d Omgekeerd inzamelen 1x per 2 weken kvm 

1e Omgekeerd inzamelen met 
optioneel een grotere GFT 
rolemmer 

2a Diftar 
2b Gescheiden aanbieden belonen 
3 Nascheiden van KVM 
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Dezelfde gegevens in tabelvorm: 

tabel 1: huidige situatie en de effecten van de varianten 

variant scheidings% 
extra scheiding 

/ huish. (kg) 

restafval / 
huishouden 

(kg) 

besparing / 
huishouden (€) 

0 56% 
 

555 
 1a 62% 68 479 13,69 

1b 63% 80 467 18,40 

1c 66% 109 422 13,39 

1d 66% 100 431 6,35 

1e 67% 124 407 15,19 

2a 64% 88 447 -1,15 

2b 61% 62 496 -4,41 

3 59% 19 521 -12,11 
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VIII.  Schema varianten 
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IX.  Bronnen 
 

AIBO-model versie 4.1 

 

Afvalsorteeranalyse Doetinchem 2012 

 

Afvalbalans Doetinchem 2012 

 

Inventarisatierapport huidig afvalbeleid gemeente Doetinchem. Cyclusmanagement, mei 2013  

 

Strategiekeuze-nota: Wat wordt de afvalstrategie de komende 5 jaar?. Cyclusmanagement, mei 

2013. 

 
Van Afval naar Grondstof - Afvalbeleidsplan Doetinchem 2014-2018. Gemeente Doetinchem, 
februari 2014 
 
Compendium voor de Leefomgeving: www.compendiumvoordeleefomgeving.nl 
 
Centraal Bureau voor de Statistiek: statline.www.cbs.nl  
 
Diverse rapportages over proeven met inzamelbeleid 
 
Diverse interviews 
 
Diverse spreadsheets van de gemeente Doetinchem 
 
www.agem.nu 
 
 
 
 
 


