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inhoud.
in Nederland zijn wij het er
1.
2.
3.
4.

wat is recycle-tarief?
doelstelling
resultaten eerste half jaar
vooruitkijken

allemaal over eens: onze kinderen,
kleinkinderen en de generaties na hen

moeten in een schone wereld leven.

Om dit te bereiken is nu actie nodig.

En we moeten het

samen doen.
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1. wat is recycle-tarief?
We leggen het uit in deze animatie:
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2. doelstelling.
•

landelijke doelstelling (VANG):
100 kilo restafval per inwoner in 2020, afnemend
naar 30 kilo restafval per inwoner in 2025

•

koersdocument gemeente Noordoostpolder:
doel 60 kilo restafval per inwoner in 2025
ambitie 30 kilo restafval per inwoner in 2030

4

recycle-tarief.

3. resultaten eerste half jaar.
•
•

start recycle-tarief 1 januari 2021
ontwikkeling
•
restafval
•
plastic, blik en drinkpakken
•
•
•

•

overige grondstoffen
grof afval
zwerfafval en dumpingen
eerste resultaten nieuwe app

•

motiveren inwoners

Angélique Michel (43), Emmeloord
woont met haar man en twee kinderen van 3 en 6
jaar in een eengezinswoning in Emmeloord.
Bij ons thuis wordt recyclen en zo min mogelijk
afval creëren er met de paplepel ingegoten. Onze
kinderen zijn de toekomst, dus ik vind het
belangrijk dat zij hier nu al over leren en mee
bezig zijn.
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start recycle-tarief 1 januari 2021.
•
•

Verwachting was daling restafval van 142 kilo
(2020) naar 110 kilo (2021) per inwoner
In het eerste halfjaar 48 kilo restafval ingezameld

Gertjan de Waard, directeur Inzameling
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De cijfers wijzen uit dat de afvalscheiding
in Noordoostpolder een grote impuls heeft
gekregen sinds de invoering van recycletarief. Er zijn mensen die de restafvalbak
dit jaar soms nog maar twee keer buiten
hebben hoeven zetten. Het laat zien dat je
echt nog maar heel weinig restafval
overhoudt als je goed scheidt.

ontwikkeling restafval.
Forse daling
• daling inzamelhoeveelheid met 33%
• aanbiedpercentage (bakken aan huis): ca. 50%

Restafval (in tonnages)
2.000
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• NB. door wijziging aanbiedregels gft en etensresten,
komt het luierafval per 2022 bij het restafval.
Verwachting: lichte toename restafval
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Als deze lijn zich doorzet in de rest van 2021, dan
komt gemeente Noordoostpolder uit onder de 100
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804

704

Q2 2020

Restafval (verzamelcontainers)

Q2 2021
Grof restafval

ontwikkeling plastic, blik en drinkpakken.
Verbetering kwaliteit en kwantiteit
• 12% toename inzamelhoeveelheid
• 94% van goede kwaliteit voor
hergebruik:
• ruim 1.000 ton plastic, blik en
drinkpakken is tot nu toe gerecycled
• inzet duidelijke communicatie,
afvalcoaches en handhaving van groot
belang voor goede kwaliteit

Maaike Hobbelman (34)
woont samen met haar man en twee kinderen van
2 en 6 jaar en hond in een eengezinswoning in
Bant.
Samen met de kinderen scheiden we ons afval zo
goed mogelijk. Door kleine aanpassingen te
doen, we hebben nu bijvoorbeeld 4 afvalbakjes in
huis, gaat dit steeds beter.
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ontwikkeling overige grondstoffen.
Forse toename gft en etensresten, papier, glas
•
•
•

Gft en etensresten: toename 9%
Papier: toename 5%
Glas: toename 24%
Grondstoffen (in tonnages)
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Andries Yska (69)
woont met zijn vrouw in een eengezinswoning
met tuin in Emmeloord.
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Mijn vrouw en ik scheiden ons afval best goed.
Maar soms gaat er ook wel eens iets mis en
denk je ‘dat had daar niet in gemoeten’. Door
recycle-tarief zullen we wel nog iets beter ons
best gaan doen met het scheiden van afval. Ik
denk dat dat voor veel mensen geldt.

ontwikkeling grof afval.
Lichte daling
•
•
•

6% daling grof restafval
grof scheidingspercentage blijft onveranderd hoog 89%
kleine toename aantal bezoekers milieustraat (ruim 45.000
bezoekers)
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zwerfafval en dumpingen
•

‘hotspots’ voor dumpingen gelijk gebleven, geen nieuwe
plekken erbij
blikvangers en grote prullenbakken langs fietsroutes zijn
aandachtspunt
lichte stijging van aandeel kleine afvalzakjes in openbare
prullenbakken:
• met name centrumgebied
• geen concrete metingen, maar visuele waarneming
• mogelijke oorzaak: recent ingevoerd statiegeld op PETflesjes, waardoor forse daling aandeel PET-flesjes in
openbare prullenbakken

•
•

Conclusie
Geen aanwijsbare toename zwerfafval en
dumpingen. Blijven monitoren.
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eerste resultaten nieuwe app.
Sinds 1 januari 2021 geïntroduceerd in Noordoostpolder
Resultaat:
• helft woonhuisaansluitingen Noordoostpolder heeft app geïnstalleerd.
De verwachting is dat we eind dit jaar op 75% uitkomen
• inwoners hebben inzicht in het eigen aanbiedgedrag
Vooruitkijken ontwikkeling app:
• steeds persoonlijker communiceren, tips en advies op maat. HVC is
hierin uniek binnen afvalbranche
• container openen met app i.p.v. afvalpas
• druktemeter milieustraat in de app
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motiveren inwoners.
Onderwerp blijvend onder de aandacht

juni-juli
campagne
restafval

jan-feb
campagne
recycle-tarief

maart
campagne
plastic
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doorlopend
inzet ambassadeurs

4. vooruitkijken.
•

•
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tweede helft 2021:
• voortzetten monitoring: inzamelresultaten, kwaliteit
stromen, zwerfafval en dumpingen
• verder stimuleren aanbiedgedrag: blijvende aandacht
voor motiveren inwoners door o.a. afvalcoaching
• oplossing voor luierafval dat per 1-1-2022 niet meer bij
het gft en etensresten aangeboden mag worden

vanaf 2022:
• besluit over vervolgstappen om doel van 60 kilo
restafval per inwoner in 2025 en ambitie van 30
kilo restafval per inwoner in 2030 te bereiken
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Sandra Brouwer (33)
woont samen met haar dochter (7) en hond,
kat en vogel in appartement in Emmeloord.
Samen met Myla probeer ik ons afval nu zo
goed mogelijk te scheiden. Dat doen we heel
bewust sinds bekend werd dat het recycletarief wordt ingevoerd. We hebben veel plastic
afval. Ik ben blij dat dit nu tweewekelijks wordt
opgehaald bij hoogbouw in plaats van
vierwekelijks.

hvcgroep.nl

