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1. Waarom meer afval scheiden?

♦  Invoering verbrandingsbelasting. 

♦  Landelijke ambitie:

    2020: 100 kilo restafval pp/pj.

    2025: 30 kilo restafval pp/pj.

♦  Beter voor het milieu.



Verpakkende industrie.

♦  Financiering inzameling en verwerking 

    verpakkingen.

♦  Verbetering verpakkingen.

♦  Draagtasjes niet gratis.

♦  Verbod plastic voor eenmalig gebruik.

♦  Statiegeld in 2021.



2. Wat hebben we gedaan?

♦   GFT inzamelen buitengebied.

♦   Nieuwe afvalinzameling.

♦   Uitsorteren afval prullenbakken.

♦   Milieustraat: meer gratis afvalstromen en aanhangwagen.

♦   Uitsorteren PMD restafval hoogbouw.

♦   Burgerpeiling over afval.

♦   Inzet afvalcoaches.

♦   Kookworkshops: tegengaan voedselverspilling.

♦   Afvalinzameling basisscholen.

♦   Webwinkel.

♦   Proef mobiele milieustraat.







Ons restafval.

126 kilo restafval per persoon, per jaar:

♦   39 kilo gft afval.

♦   14 kilo oud papier en karton.

♦   12 kilo PMD afval.

♦   8 kilo textiel.

♦   8 kilo luiers.

♦   7 kilo harde kunststoffen, puin/steen, hout en glas.

♦   4 kilo metaal

♦   1 kilo elektrische apparaten.



Burgerpeiling afval: Wat vinden bewoners?

♦  6.6 voor onze dienstverlening. 

♦  Tevreden over communicatie invoering nieuwe  

     inzameling en informatie afvalscheiding.

♦   Wisselend tevreden over containers en 

     inzamelfrequenties. 

♦   Restafval aan huis inzamelen. 77% wil niet met 

     restafval  lopen. 

♦   64% wil beloond worden voor afvalscheiding  

     en zouden hierdoor beter afval scheiden.



Afvalbeleidsplan Noordoostpolder

♦  Minder restafval dan 2011

♦  Hoogwaardig hergebruik grondstoffen.

♦  ASH niet hoger dan 2011. 

♦  ASH is kostendekkend.

♦  Ruimte voor positieve differentiatie (diftar).

♦  Bewoners tevreden over dienstverlening.

♦  Passende combinatie inzamelmiddelen. 



Mogelijkheid afvalscheiding 1.

Restafval op afstand;

-Restafval naar ondergrondse container.

-Gft, papier en PMD in container aan huis.

-Bewoners willen niet.

-Zelfde resultaat als huidige inzameling.

-Veel investeren; niet terugverdienen.



Mogelijkheid afvalscheiding 2

Na-scheiding van restafval.

-Alle grondstoffen bij het restafval.

-   Na-sorteren grondstoffen in sorteerfabriek.

-Vervuilde grondstoffen weinig waarde.

-Bronscheiding: beter scheidingen andere 
grondstoffen.

-Niet voldoende sorteercapaciteit.



Mogelijkheid afvalscheiding 3.

Gediffentieerde tarieven (diftar)
-Vervuiler betaald. ash afhankelijk van 

    hoeveelheid restafval.
-pmd, gft en papier “gratis” stromen.

-Mogelijkheid in afvalbeleidsplan.
-Minimaal kostenneutraal.
-Bewoners zijn positief; invloed op ASH
-Mogelijkheden doorontwikkeling diftar.



Voorstel doorontwikkeling:

♦  Gedifferentieerde tarieven (diftar) 

♦  Milieustraat gratis / langer open.

♦  Gft inzameling; elke 2 weken

♦  Keuze formaat gft container.

♦  Route voor snoeiafval.

♦  Mobiele milieustraat.

♦  PMD inzameling hoogbouw: elke 2 weken. 

♦  Papierinzameling hoogbouw.

♦  Uitbreiden gft inzameling hoogbouw.

♦  Extra glas –en textielcontainers.



Voorstel doorontwikkeling.

Fase 2:

♦  Diftar icm. restafval op afstand; restafval in 

    ondergrondse  container en betalen per storting .

♦  Gemeenten met dit systeem: 60 kilo.

♦  Zonder hoge investeringen.

♦  Kijken naar nieuwe ontwikkelingen.





Het proces:
♦  Participatie PvA met bewoners

♦  Participatie PvA met collega’s.

♦  themabijeenkomst raad en college.

2e kwartaal 2019: Besluit over Plan van Aanpak.

♦  Participatie uitvoeringsplan met bewoners.

♦  Projectgroep met collega’s en HVC.

♦ Themabijeenkomst raad en college en collega’s

2/3e kwartaal 2019: Besluit over uitvoeringsplan.



1. Bent u het eens met 60 kilo restafval in 2025?

2. Bent u het eens dat Diftar een logische volgende   
    stap is?

3. Milieu, kosten en dienstverlening zijn belangrijke    
    aspecten van het afvalbeleid. U heeft invloed op 
    deze aspecten. Welk aspect is voor u het 
    belangrijkst?


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18

