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Voorwoord

Uit de evaluatie van het Grondstoffenplan 2016-2020 en 
de bewonersenquête over de afvalinzameling die we in 
2019 hebben gehouden blijkt dat de inwoners in Leusden 
tevreden zijn over de afvalinzameling, de inzameling van 
PMD scoort een mooie 7,8! De invoering van het nieu-
we inzamelen en diftar hebben er voor gezorgd dat de 
hoeveelheid restafval gehalveerd is. We doen het goed, 
we hebben nu nog maar 79 kilo restafval per inwoner per 
jaar. Maar we willen meer en we kunnen nog beter gaan 
scheiden: We willen in de gemeente Leusden in 2025 nog 
maar 50 kg restafval per inwoner per jaar hebben. 

Op dit moment bestaat 60% van ons restafval uit grond-
stoffen die we goed kunnen scheiden en hergebruiken. Er 
is nog veel winst te halen door het keukenafval, de luiers 
en incontinentiematerialen, papier, PMD en textiel uit het 

restafval te halen. Materialen hergebruiken of recyclen 
levert winst op. Winst voor het milieu (minder uitstoot 
van CO2) en de portemonnee (lagere verwerkingskosten).

In dit Grondstoffenbeleidsplan staan de landelijke ont-
wikkelingen, waar we nu staan en wat we de komende 
jaren gaan doen om de hoeveelheid restafval te vermin-
deren. We gaan de inzamelmethodes optimaliseren en de 
inwoners persoonlijk benaderen om ze te helpen om de 
doelstelling te halen. Onder het motto “Haal alles uit je 
restafval” gaan we samen met onze inwoners nog beter 
scheiden.

Erik van Beurden (wethouder)
Wim Vos (wethouder)
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1. Inleiding

De gemeente Leusden heeft een ambitieuze Duurzaam-
heidsagenda (2016, herijking 2019). Het gescheiden 
inzamelen van afval en het verminderen van de hoe-
veelheid restafval bij particuliere huishoudens is een 
belangrijk onderdeel van deze Duurzaamheidsagenda. In 
het Coalitie Uitvoering Programma (CUP) 2018-2022 heeft 
het college de ambitie opgenomen om in 2030 nog maar 
25 kg restaval per inwoner per jaar te hebben.

Tot 2016 had de gemeente Leusden gemiddeld 186 kg 
restafval per jaar (152 kg fijn en 34 kg grof, zie bijlage 
1). In het Grondstoffenplan 2016-2020 zijn maatregelen 
vastgesteld om de hoeveelheid restafval te verminderen. 
In 2017 is omgekeerd inzamelen ingevoerd en in 2018 is 
diftar ingevoerd. De inwoners betalen sindsdien een vast 
tarief voor de meeste afvalstromen en een apart tarief 
per keer dat er restafval wordt aangeboden. 

Het doel was om hiermee de hoeveelheid restafval te 
verminderen en de landelijke VANG (Van Afval Naar 
Grondstof) doelstellingen voor 2020 te halen: 75% 
gescheiden afval inzamelen en max. 100 kg restafval 
per inwoner per jaar. De resultaten zijn zeer goed. De 

Leusdenaren zijn massaal het afval gaan scheiden. De 
VANG doelstelling is gehaald: in 2019 is 86% van het afval 
gescheiden ingezameld en er is maar 78,5 kg restafval per 
inwoner aangeleverd (67,1 kg fijn restafval en 11,4 kg grof 
restafval zie de landelijke benchmark 2019 bijlage 2).
In 2019 is het beleid geëvalueerd. De resultaten van de 
evaluatie (zie bijlage 3), en de motie “Sturen op minder 
afval en nog beter en vaker scheiden” die de raad heeft 
aangenomen bij vaststelling van de evaluatie (2019), zijn 
het uitgangspunt voor dit Grondstoffenbeleidsplan 2021-
2025. Hierin worden de lijnen voor 2021-2025 uitgezet, op 
weg naar de 25 kg in 2030.

De Duurzaamheidsagenda bevat 4 thema’s: energie en 
bouwen, lokale en circulaire economie, biodiversiteit en 
duurzame leefstijl en als vierde duurzaam maatschap-
pelijk initiatief. Het thema lokale en circulaire economie 
bevat naast de afvalinzameling van particuliere huishou-
dens ook de onderwerpen bedrijven en beheer openbare 
ruimte (bor). Dit Grondstoffenbeleidsplan 2021-2025 gaat 
in op de afvalinzameling en scheiding bij particuliere 
huishoudens.
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2. Doelstelling

In het Coalitie Uitvoering Programma (CUP) 2018-2022 
heeft het college de volgende ambitie opgenomen: De 
gemeente Leusden heeft in 2030 maximaal 25 kg restafval 
per inwoner per jaar. 
Op basis van de huidige cijfers en deze ambitie wordt de 
volgende (tussen)doelstelling gehanteerd:

De gemeente Leusden heeft in 2025 maximaal 50 kg rest-
afval (dit is inclusief grof restafval).

Daarbij streven we naar een optimale verhouding tussen 
de factoren: kosten, milieu en dienstverlening. Dat bete-
kent dat: 

• de kwaliteit van de grondstoffen goed is; 
• de door afvalbeleid beïnvloedbare kosten beheersbaar  
  zijn en blijven; 
• en dat de service voor de inwoners op een hoog niveau 
  blijft. (de afvalinzameling wordt gemiddeld beoordeeld  
  met een 7,5)

De keuzes die we gaan maken zullen we continu beoor-
delen op de balans tussen kosten, milieu en service, ze 
zijn alle drie even belangrijk.

Met deze doelstelling gaan we met elkaar stappen zetten 
richting een circulaire economie. Een samenleving waarin 
nagenoeg geen huishoudelijk restafval ontstaat en de 
grondstoffen na gebruik gescheiden worden ingezameld 
en hoogwaardig worden hergebruikt.
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3. Landelijk beleid

In dit hoofdstuk staat de context van het landelijk beleid 
waarbinnen dit Grondstoffenbeleidsplan voor particulie-
re huishoudens valt.

3.1 Omgevingswet
Er is een nieuwe Omgevingswet vastgesteld, deze bundelt 
vrijwel alle wetgeving in het ruimtelijk domein en moet 
de besluitvorming versnellen. Invoering van de wet was 
aanvankelijk voor 2018 voorzien, maar is nu voor de der-
de keer opgeschoven. De invoering staat nu gepland op 1 
januari 2022. Het Grondstoffenbeleidsplan is een van de 
bouwstenen van het toekomstige Omgevingsplan.

3.2 Circulaire economie 
Veel grondstoffen die we nu gebruiken raken deze eeuw 
op. Dat betekent dat iemand die in 2000 geboren is 
tijdens zijn leven gaat meemaken dat allerlei grondstof-
fen niet meer uit de aarde te winnen zijn. We moeten 
dus anders gaan kijken naar de grondstoffen die we nu 
gebruiken. Hoe kunnen we de grondstoffen die overal 
opgeslagen zijn in producten, gebouwen en afval weer 
terugwinnen, zodat we geen nieuwe grondstoffen hoeven 
te delven? De Rijksoverheid heeft als doel gesteld dat 
Nederland in 2050 een circulaire economie heeft ontwik-
keld. De ambitie van het kabinet is om samen met maat-
schappelijke partners in 2030 een (tussen) doelstelling te 
realiseren van 50% minder gebruik van primaire grond-

stoffen (mineraal, fossiel en metalen). In dit beleidsplan 
is alleen het onderdeel circulaire economie bij de afva-
linzameling van particuliere huishoudens opgenomen. 
In bijlage 13 is een doorkijk opgenomen naar Leusden 
circulair in 2050.

3.3 Landelijk Afvalbeheerplan 
Hoe we in Nederland met ons afval omgaan wordt vast-
gelegd in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3). Het LAP3 
heeft een looptijd van 2017 tot en met 2029. Overheden 
zijn wettelijk verplicht om, bij al hun besluiten die raken 
aan afvalbeheer, rekening te houden met het LAP3. Het 
plan vervult een functie als instrument bij de transitie 
naar een circulaire economie. Het LAP3 bevat richtlijnen 
voor zowel het huishoudelijk afval als het bedrijfsafval.

3.4 Besluit gescheiden inzameling huishoudelijke 
afvalstoffen
Op 1 juli 2020 is het Besluit gescheiden inzameling van 
kracht geworden. Daardoor zijn gemeenten nu wettelijk 
verplicht om de gescheiden inzameling van bioafval (de 
nieuwe naam voor GFT), papier, metaal, kunststof, glas, 
textiel, gevaarlijke afvalstoffen en elektr(on)ische appa-
ratuur te organiseren. Voor textiel en gevaarlijke afval-
stoffen gaat deze verplichting pas in op 1 januari 2025, 
voor de andere stromen is dat 1 juli 2020.
Gescheiden inzamelen hoeft niet huis-aan-huis inzame-
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len te betekenen. Onder gescheiden inzamelen worden 
ook inlever- of innamesystemen of andere inzamelrege-
lingen begrepen. Dat kan bijvoorbeeld ook een breng-
voorziening op de milieustraat zijn. 
De gemeenten moeten de Afvalstoffenverordening aan-
passen aan de nieuwe wetgeving.

3.5 Van afval naar grondstof 
Om de landelijke ambities te halen is de rijksoverheid 
het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) gestart. 
VANG – huishoudelijk afval (HHA) is een onderdeel van 
het VANG programma. Het VANG-programma ondersteunt 
de gemeenten om hun doelstellingen op het gebied van 
afval te realiseren, meer afvalscheiding en minder huis-
houdelijk restafval voor verbranding. 
Voor verschillende afvalstromen streeft VANG-HHA na 
dat gemeenten de afvalscheiding optimaal kunnen orga-
niseren. Om dit te bereiken delen ze op hun website ver-
schillende initiatieven, innovaties en ervaringen op dit 
gebied, zoals bijvoorbeeld succesvolle inzamelmethodes 
bij de hoogbouw, de inkoop van circulaire minicontainers 
en diverse communicatiemiddelen.
Voor de kantoor-, winkel- en dienstensector (KWD-sec-
tor) heeft het ministerie van Infrastructuur en Water-
staat het programma VANG Buitenshuis ontwikkelt. Dit 
programma helpt om de 2 miljoen ton restafval die in de 
KWD sector vrijkomt - en die vergelijkbaar is met huis-
houdelijk afval - te halveren naar 1 miljoen ton. Het doel 
is meer te recyclen, minder grondstoffen te gebruiken en 
zo een stap te zetten naar een circulaire economie.

3.6 Verbrandingsbelasting
Om de gemeente te stimuleren om de hoeveelheid 
restafval te verminderen, heeft de rijksoverheid de 
verbrandingsbelasting ingevoerd, een soort financiële 
stok achter de deur. De verbrandingsbelasting is in 2015 
ingevoerd. Per ton restafval dat de verbrandingsoven in 
ging, moest 13 euro aan verbrandingsbelasting betaald 
worden. In 2019 is dit verhoogd naar 32 euro per ton (zie 

figuur 1). De verwachting is dat dit tarief de komende 
jaren nog verder zal stijgen. 
Dit betekent dat gemeenten die het restafval hebben 
verminderd, zoals Leusden, minder last hebben van deze 
verbrandingsbelasting. Gemeenten die dit niet hebben 
gedaan, betalen de hoofdprijs. Daar zullen de kosten 
van afvalbeheer de komende jaren sterker stijgen dan in 
gemeenten met weinig restafval. De verbrandingsbelas-
ting wordt jaarlijks eenzijdig door het rijk vastgesteld en 
de gemeenten krijgen de hoogte van het tarief niet van 
te voren te horen.

3.7 Producentenverantwoordelijkheid en 
verpakkingen 
Producenten zijn verantwoordelijk voor het terugbrengen 
van het restafval van producten die ze zelf op de markt 
brengen. Het principe van deze producentenverantwoor-
delijkheid is dat de producent (financieel) verantwoor-
delijk is voor het gescheiden inzamelen en verwerken 
van producten als ze in de afvalfase zijn beland. Het 
inzamelen van deze stromen is meestal gedelegeerd aan 
gemeenten, die daar een vergoeding voor ontvangen. Er 
bestaat een producentenverantwoordelijkheid voor on-
der andere batterijen, elektrische apparaten, en verpak-
kingen, waaronder kunststof verpakkingsmateriaal.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

35

30

25

20

15

10

5

0

Verbrandingsbelasting

Figuur 1. Ontwikkeling  van de hoogte van de verbrandingsbe-
lasting
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De producentenverantwoordelijkheid voor verpakkings-
afval is uitgewerkt in de Raamovereenkomst Verpakkin-
gen 2013-2022. Een vervolg hierop is vanaf 1 april 2020 in 
werking getreden: de Ketenovereenkomst Verpakkingen 
2020-2029. De overeenkomst bevat afspraken tussen het 
Rijk, het verpakkende bedrijfsleven en gemeenten (VNG) 
over de uitvoering van het Verpakkingenbesluit en het 
realiseren van 90% gescheiden inzameling en herge-
bruik van plastic afval in het bijzonder. Gemeenten zijn 
verantwoordelijk voor het inzamelen van het verpak-
kingsmateriaal en krijgen hiervoor een vergoeding van 
de producenten.

Vanuit de Raamovereenkomst Verpakkingen krijgen de 
gemeenten ook een vergoeding voor het inzamelen van 
zwerfafval. Deze vergoeding loopt eind 2022 af. Het is nog 
niet duidelijk of er een vervolg op de regeling komt.

3.8 Bronscheiding versus nascheiding
Bronscheiding legt de verantwoordelijkheid voor de 
afvalinzameling en het milieu bij de inwoners. Mensen 
worden bewust gemaakt van hun doen en laten. De 
gemeente faciliteert en zorgt voor goede communicatie. 
Vaak wordt er gedacht dat inwoners bij nascheiding al 
het afval in één container kunnen deponeren. Echter dat 
is niet waar. Bij nascheiding wordt alleen het PMD (ver-
pakkingsafval) nagescheiden. De inwoners hebben nog 
steeds aparte voorzieningen nodig voor het inzamelen 
van GFT, papier, textiel en glas. 

Bronscheiding wordt ook in de herziening van het lande-
lijk afvalbeheerplan (LAP3) als voorkeursbeleid aangewe-
zen. In de toekomst wordt een vermenging van afvalstof-
fen verdergaand ontmoedigd in het Besluit activiteiten 
leefomgeving (Bal). Dit betekent dat bronscheiden de 
norm is voor álle huishoudens en afwijkingen van de 
bronscheiding moeten voldoen aan de in het LAP3 be-
schreven wettelijke (uitsluitings)gronden. In de praktijk 
betekent dit dat alleen gemeenten met veel hoogbouw 
en weinig ruimte voor (mini)containers gebruik zullen 
maken van nascheiding.
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4. Waar staan we nu?

In dit hoofdstuk staan de feiten van de afvalinzameling 
van de particuliere huishoudens in Leusden op dit mo-
ment. 

4.1 Evaluatie Grondstoffenplan 2016-2020
In het Grondstoffenplan 2016-2020 staan maatregelen om 
de hoeveelheid restafval te verminderen. Dit plan is in 
2019 geëvalueerd (zie bijlage 3) met de volgende resulta-
ten:

1. De invoering van het omgekeerd inzamelen (in 2017) 
    en diftar (in 2018) hebben duidelijk een positief effect  
    op het realiseren van de door de gemeenteraad vast 
    gestelde milieuambitie voor 2020. De VANG doelstel- 
    ling voor 2020 is gehaald.

2. De inwoners zijn gewend geraakt aan het omgekeerd  
    inzamelen en diftar, dit blijkt mede uit de overwegend  
    positieve resultaten van de bewonersenquête (zie  
    bijlage 5).  

3. De totale kosten zijn als gevolg van de invoering van  
    het omgekeerd inzamelen en diftar voor het verwerken 
    van restafval en grondstoffen lager dan wanneer deze  
    beleidswijzigingen niet zouden zijn ingevoerd.

4.2 Samenstelling restafval Leusden
Om de doelstelling van 50 kg restaval per inwoner per 
jaar in 2025 te realiseren, wordt momenteel één keer per 
twee jaar de samenstelling van het aangeboden fijn huis-
houdelijk restafval en het PMD in Leusden geanalyseerd. 
Het ene jaar wordt de samenstelling van het restafval 
onderzocht en het andere jaar de samenstelling van PMD. 
We krijgen daarmee informatie over de grondstoffen die 
in het restafval belanden. De meest recente sorteerana-
lyse van restafval is van november 2019 (zie bijlage 4). De 
samenstelling van het huishoudelijk restafval is, op basis 
van het inzamelsysteem, in drie groepen opgenomen (zie 
tabel 1).

Uit de resultaten blijkt dat 40 kg van de 67 kg (oftewel 
60%) van de grondstoffen in de restafvalcontainer er nog 
uit gehaald kunnen worden om opnieuw te gebruiken. Er 
is nog veel winst te halen door het keukenafval, de luiers 
en incontinentiematerialen, papier, PMD en textiel beter 
te gaan scheiden. Stel dat de helft van het keukenafval 
dat nu bij het restafval wordt gedaan, gescheiden wordt 
ingezameld, dan levert dat per inwoner al 10 kilo minder 
restafval op. 
Naast de 67 kg fijn restafval wordt er jaarlijks ook 11 kg 
grof restafval per inwoner aangeleverd.
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Tabel 1: Samenstelling huishoudelijk fijn restafval 2019  

4.3 Afvaldriehoek 
De afvaldriehoek toont in één oogopslag de beïnvloedbare aspecten van het afvalbeleid: 

• Service (het gebruiksgemak voor de inwoners) 

• Milieu (de ingezamelde hoeveelheden en de kwaliteit per stroom) 

• Kosten (het effect op de afvalstoffenheffing) 

Afvalstroom %gewicht kg/inw./jaar

Haalvoorziening

GFT (vooral keukenafval) 31 20,7

Papier (herbruikbaar) 5,2 3,4

PMD 6,2 4,2

Glas 1,9 1,2

Textiel 6,2 4,2

Subtotaal: 50,5 % 33,7 kg

Brengvoorziening

Metaal 1,1 0,7

Hard kunststof 5,2 3,5

Hout 0,7 0,5

Steen / puin 2,3 1,5

KCA 0,2 0,1

Apparaten 0,5 0,3

Subtotaal: 10% 6,6 kg

Overig (=restafval)

Luiers, 
incontinentiematerialen

13,6 9,1

Papier (niet herbruikbaar) 10,4 7,0

Ondefinieerbaar 15,7 10,5

Subtotaal: 39,7% 26,6 kg

Totaal 100% 67 kg

Pagina   10
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 4.3 Afvaldriehoek
De afvaldriehoek toont in één oogopslag de beïnvloedba-
re aspecten van het afvalbeleid:
• Service (het gebruiksgemak voor de inwoners)
• Milieu (de ingezamelde hoeveelheden en de kwaliteit 
per stroom)
• Kosten (het effect op de afvalstoffenheffing)
Daarnaast kunnen ook sociale aspecten als de inzet 
van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de 
bijdrage aan de lokale circulaire economie betrokken 
worden in het afvalbeleid.

Service
De gemeente Leusden heeft een hoog serviceniveau. 
Voorbeelden hiervan zijn: de GFT inzameling van 1x per 
week in de zomer, de PMD inzameling van 1x per 2 weken 
en de restafvalinzameling in het buitengebied die 1x per 
2 weken is. Het serviceniveau ligt hoger dan bij verge-
lijkbare gemeenten met dezelfde stedelijkheidsklasse 
(zie de benchmark 2019, bijlage 2). Uit de bewonersen-
quête (zie bijlage 5) bleek dat het serviceniveau voor de 
inwoners en de mogelijkheden om afval gescheiden aan 
te bieden (op te laten halen of zelf weg te brengen) als 
goed ervaren wordt (zie tabel 2). Alleen het rapportcijfer 
voor restafval is iets lager, maar dit is in lijn met de opzet 
van het afvalbeleid: meer focus op de inzameling van 
grondstoffen en een versobering van de inzameling van 
restafval.

Kosten

Milieu Service

Afval
beleid

Rapportcijfer

7,8

7,6

7,6

6,7

Grondstofstroom

PMD

GFT

Papier

Rest

Tabel 2: Rapportcijfers voor de inzameling van verschillende 

afvalstromen, afkomstig uit de bewonersenquête 2019. 



Kosten
De totale afvalkosten zijn fors gestegen en zullen de 
komende jaren naar verwachting blijven stijgen. De kos-
ten voor het verbranden van restafval zijn toegenomen 
door een zware afvalstoffenbelasting van het Rijk (zie 
paragraaf 3.6). Ook de aanbesteding voor het verwerken 
van rest- en GFT afval heeft ongunstig uitgepakt en zorgt 
voor extra kosten. De vergoeding voor het oud papier en 
karton is gehalveerd en staat daarmee op een dieptepunt 
als gevolg van macro-economische ontwikkelingen. 
Tenslotte leidt het hoge serviceniveau (zomerinzameling 
GFT, frequentie PMD, frequentie restafvalinzameling bui-
tengebied) in de gemeente Leusden ook tot hoge kosten. 
In tabel 3 is te zien welke kosten beïnvloedbaar zijn en 
welk niet.

De toename van de afvalstoffenheffing is een landelijke 
trend. Toch is de inwoner van Leusden met het diftar 
systeem goedkoper uit dan zonder diftar systeem. Uit 
de landelijke benchmark van 2019 (bijlage 2) blijkt dat in 
gemeente Leusden de totale afvalbeheerkosten relatief 
laag zijn in vergelijking met gemeenten met dezelfde 
stedelijkheidsklasse.
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Stijging afvalstoffenheffing     Beïnvloedbare kosten         Niet beïnvloedbare kosten
Afvalstoffenbelasting       X
Aanbestedingscontracten       X
Vergoedingen grondstoffen      X
Hoog serviceniveau    X  

Tabel 3: Overzicht van wel of niet beïnvloedbare kosten die effect hebben op de afvalstoffenheffing
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Milieu: Kwaliteit van grondstoffen
In veel gemeenten neemt de kwaliteit van de grond-
stoffen de laatste jaren af, vaak wordt als oorzaak diftar 
genoemd. De kwaliteit van de grondstoffen in Leusden 
is op dit moment goed. Het PMD afkeurpercentage van 
Leusden is laag (1,48% in 2019). In bijlage 6 staan de 
afkeurpercentages bij het overslagstation over 2019 voor 
PMD voor alle gemeenten in de provincie Utrecht. 
Wel vindt er steeds meer afkeur van individuele PMD 
minicontainers plaats. In januari en februari van 2020 
(voor de coronacrisis) hebben de BOA’s 12 PMD mini-
containers afgekeurd. In de zomer 2020 is de inzamelaar 
gestart met het checken van de PMD minicontainers op 
vervuiling. In de periode juli t/m oktober zijn er 308 PMD 
minicontainers afgekeurd, waarvan bij 10 adressen twee 
keer een container is afgekeurd en bij twee adressen drie 
keer. De inzamelaar hangt een kaart aan de container en 
geeft aan de collega’s van de milieustraat door wat de 
reden van afkeur is, zodat zij eventuele vragen kunnen 
beantwoorden.
De nieuwste cijfers betreffen een sorteeranalyse van het 
PMD (2020, zie bijlage 16). Hieruit blijft dat 35% van het 
PMD geen PMD is maar stoorstoffen. Een klein percentage 
wordt veroorzaakt door te grote folies en harde plastic 
(b.v. speelgoed). Het grootste deel is afval dat er echt niet 
in hoort:13,6% bestaat uit papier, hout, glas en textiel en 
11,9% bestaat uit zakken restafval.

Voor GFT vindt er momenteel zeer weinig afkeur plaats, 
maar als er wel vervuiling wordt gevonden, is het lastig 
om te bepalen van wie het is, want de containers zijn niet 
gechipt. Om die reden kunnen huishoudens ook meerde-
re GFT containers gebruiken.
Voor papier vindt er nu nog weinig afkeur plaats, maar de 
verwerker wordt steeds strenger. Nu China de grens dicht 
heeft gedaan voor oud papier uit Europa wordt de markt 
hier overspoeld met ons eigen oud papier. De vergoe-
ding is veel lager geworden en daardoor wordt er steeds 

meer naar de kwaliteit gekeken. De verwerkers willen 
liever geen nat, vervuild papier en zoeken regelmatig 
de grenzen van het contract met de AVU op. Aangezien 
Leusden het oud papier nog in dozen aanlevert, kan dit 
een probleem worden in de toekomst.
Het Kringloopcentrum Leusden heeft het signaal afge-
geven dat er in toenemende mate restafval in de textiel-
containers wordt gevonden.

4.4 Inzamelstructuur
Sinds 2017 kunnen bewoners uit de bebouwde kom hun 
huishoudelijk restafval aanbieden in ondergrondse con-
tainers. Grondstoffen worden zoveel mogelijk aan huis 
opgehaald (omgekeerd inzamelen). Een jaar later in 2018 
zijn gedifferentieerde afvaltarieven ingevoerd (diftar).
Men betaalt naast een vast tarief ook een variabel tarief 
per keer dat er restafval wordt aangeboden. De uitgebrei-
de beschrijving van de inzamelstructuur staat in bijlage 7.
Uit de evaluatie van het Grondstoffenplan 2016-2020 
blijkt dat veel inwoners tevreden zijn met het nieuwe 
systeem van de afvalinzameling. Uit de bewonersenquête 
blijkt dat de inwoners tevreden zijn over de inzameling 
van de verschillende deelstromen, zie paragraaf 4.3 voor 
de rapportcijfers voor de verschillende deelstromen. 

4.5 Milieustraat
In 2018 is de milieustraat aangepast. Het systeem sluit 
nu beter aan bij het diftar systeem. Inwoners moeten 
betalen voor het brengen van fijn en grof afval. Alle 
informatie over de milieustraat, de grondstofstromen 
die inwoners gratis of betaald kunnen brengen, staat in 
bijlage 8.

Uit de bewonersenquête blijkt dat een meerderheid van 
de inwoners tevreden is over de milieustraat (48% geeft 
de milieustraat een 6 of 7 en 40% geeft een 8 of hoger). 
Men is tevreden over de klantvriendelijkheid, de toegan-
kelijkheid, de duidelijkheid welke afvalstromen in welke 
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container moet en de wachttijden. Ongeveer één derde is 
niet tevreden over de duidelijkheid welke afvalstromen 
gratis zijn en de openingstijden. In 2020 zijn de ope-
ningstijden aangepast. 

4.6 Zwerfafval
Vanuit de Raamovereenkomst Verpakkingen krijgt de ge-
meente een vergoeding van € 1,19 per inwoner voor het 
opruimen van zwerfafval. De gemeente zet die subsidie 
door naar Opgeruimd Leusden. Opgeruimd Leusden is 
een samenwerking van actieve inwoners van Leusden 
(die zich hebben verenigd in het burgerinitiatief Burgers 
& Afval) en Stichting De Groene Belevenis. De missie van 
Opgeruimd Leusden is het schoner krijgen en houden 
van de gemeente Leusden door middel van opruimoch-
tenden, bewustwordingscampagnes en educatieprogram-
ma’s. In 2020 zijn naast de jaarlijkse actie twee scans in 
winkelgebieden (Hamerhof en Biezenkamp) uitgevoerd. 
De resultaten van de scans worden gebruikt om te bepa-
len of en zo ja welke acties nodig zijn om de winkelge-
bieden schoner te krijgen. In het najaar 2020 wordt er als 
pilot een prullenbak geplaatst op de Hamershof om het 
afval in de openbare ruimte te scheiden. Dit wordt gefi-
nancierd vanuit een prijs die een actieve inwoner heeft 
ontvangen van Stichting De Boom.
De vergoeding die de gemeente ontvangt vanuit de 
Raamovereenkomst Verpakking loopt eind 2022 af.

4.7 Bronscheiding 
In de gemeente Leusden is bronscheiding het uitgangs-
punt bij de afvalinzameling. 
Bronscheiding legt de verantwoordelijkheid voor de 
afvalinzameling bij de inwoners, ze worden bewust 
gemaakt van hun doen en laten. Bovendien is bron-
scheiding goed voor het milieu, want het levert relatief 
schoon materiaal op voor de recycling. Bronscheiding  
past goed bij de gemeente Leusden. Meer informatie 
over bron- en nascheiding staat in paragraaf 3.8.

4.8 Persoonsgegevens
In het kader van afvalinzameling verwerkt de gemeente 
momenteel alleen persoonsgegevens ten behoeve van: 

• de uitvoering van de afvalinzameling, waaronder adres 
  gebonden inzameling (zoals grofvuil ophalen op af-
  spraak); 
• het beheer van de afvalpassen en de minicontainers;
• het vaststellen van de afvalstoffenheffing.

De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstem-
ming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbe-
scherming).

4.9 Toezicht en handhaving
Handhaving vindt momenteel plaats op de kwaliteit van 
de grondstoffen en bij bijplaatsingen of dumpingen. 
De gemeente Leusden heeft 2 Buitengewone Opspo-
ringsambtenaren (BOA’s). Deze checken PMD containers, 
tijdens de inzamelronde, voordat de inzamelaar de 
containers leegt (uitgezonderd de coronatijd). Indien 
een container verkeerd afval bevat, wordt deze niet 
geleegd. Er wordt een kaartje aan de container gehangen 
waarom de container niet is geleegd. Inwoners kunnen 
de container na 2 weken opnieuw aanbieden. De BOA’s 
maken hierbij gebruik van de controlebevoegdheid op 
het correct aanbieden van de diverse stromen (o.a. PMD) 
door inwoners. De BOA’s kunnen inwoners individueel 
aan spreken op het inzamelgedrag en indien nodig een 
boete opleggen, in de praktijk gebeurt dit nauwelijks. De 
kaartjes van de containers die verkeerd zijn aangebo-
den, gaan naar de medewerkers van de milieustraat die 
eventuele vragen van inwoners daarover beantwoorden. 
Sinds de zomer 2020 checkt de inzamelaar de samenstel-
ling van de PMD containers (zie ook 4.3 Milieu: kwaliteit 
van grondstoffen).
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4.10 Ontwijkgedrag
De meeste mensen zijn het afval beter gaan scheiden 
na het wijzigen van de inzamelmethode in 2017 en 2018, 
maar niet iedereen gooit het restafval in de ondergrond-
se containers. Een deel van de inwoners doet dit op een 
andere (ongewenste) manier. Zo blijkt uit een recent 
gehouden enquête dat 11% van de respondenten hun 
afval wel eens meeneemt naar familie of vrienden in 
een andere gemeente. Van de bewoners in de bebouwde 
kom gooit 4% hun restafval wel eens in een openbare 
prullenbak en van de bewoners in het buitengebied doet 
2% dit wel eens. Ook wordt er méér afval in de natuur 
gedumpt, verdwijnt er restafval via de ‘zwerfafvalklep’ 
aan de zijkant van de ondergrondse containers en wordt 
er restafval naar de bedrijfsafvalcontainer van de werk-
gever wordt gebracht. Dit noemen we ontwijkgedrag.

Op initiatief van de gemeente Leusden is in 2019 onder 
leiding van Avalon advies een werksessie gehouden naar 
de aard, omvang, locaties en redenen van ontwijkgedrag 
in Leusden en eventueel te nemen maatregelen. Aan-
wezig waren een aantal collega’s van de buitendienst, 
vrijwilligers van Opgeruimd Leusden, medewerkers van 
het Kringloopbedrijf Leusden-Amersfoort en een mede-

werker van Stichting De Boom, Den Ouden Groenrecy-
cling en SIGHT Landscaping Hierbij is geconcludeerd dat 
het zeker voorkomt in Leusden, maar dat concrete cijfers 
ontbreken. In het rapport (zie bijlage 9) zijn adviezen 
gegeven om ontwijkgedrag te verminderen.

We weten dat een deel van de inwoners ontwijkgedrag 
vertoont en daardoor nooit restafval aanbiedt, de zo-
genaamde nulaanbieders. In Leusden waren er in 2019 
423 nulaanbieders, 3,2% van de huishoudens. Dit is in 
lijn met vergelijkbare gemeenten waar onderzoek heeft 
uitgewezen dat het aantal nulaanbieders 2-5% van het 
aantal huishoudens bedraagt. Naar alle waarschijnlijk-
heid is het deel van de huishoudens, dat keurig al het 
afval scheidt en daarmee op reguliere wijze geen restaf-
val aanbiedt, bijzonder klein. Maar er zitten ook huishou-
dens bij met een bedrijf aan huis, die voor het bedrijf 
een eigen contract voor restafval hebben afgesloten. Het 
is niet bekend welk percentage van de nulaanbieders 
bewust geen restafval aanbiedt om kosten te vermijden.
Vanuit de AVG zijn een aantal voorwaarden van toe-
passing, voordat de gemeente persoonsgegevens mag 
verzamelen voor onderzoek naar nulaanbieders (zie 
bijlage 10).
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4.11 Bedrijfsafval
Dit beleidsplan gaat over het scheiden van afval van 
particuliere huishoudens. Kleine kantoren, winkels, 
instellingen en dienstverleners (KWD bedrijven) kunnen 
hun bedrijfsafval ook door de gemeente laten inzamelen, 
mits dit afval “naar aard en omvang op huishoudelijke 
afvalstoffen lijkt”. De scholen doen mee met het project 
“afvalvrije scholen” georganiseerd door de Groene Bele-
venis en gescheiden het afval, omdat ze vrijwel restafval-
loos willen zijn.  Ze voeren het gescheiden afval af via de 
gemeentelijk voorzieningen.
De KWD bedrijven hebben daarvoor een aparte bedrijfs-
afvalpas van de gemeente en kunnen daarmee gebruik 
maken van dezelfde inzamelvoorzieningen (verzamel-
containers) en inzamelmiddelen (minicontainers) als 
huishoudens. Deze bedrijven betalen hiervoor reini-
gingsrechten aan de gemeente. In 2019 had de gemeente 
Leusden 110 KWD bedrijven die meeliften op de gemeen-

telijke afvalinzameling voor particuliere huishoudens.
De hoeveelheden afvalstoffen die de KWD bedrijven 
aanbieden kunnen niet apart van het
huishoudelijk afval worden geregistreerd. Maar het aan-
tal keer dat een bedrijfspas is gebruikt voor
het aanbieden van restafval wordt wel geregistreerd. De 
KDW bedrijven hebben in 2019 in totaal bijna 21 ton res-
tafval aangeboden (zie tabel 3). Met 30.030 inwoners be-
tekent dit dat de geregistreerde hoeveelheid huishoude-
lijk restafval eigenlijk 0,7 kg per inwoner lager is. Wil de 
gemeente Leusden in 2030 naar max. 25 kg restafval per 
inwoner, dan zal het bedrijfsafval niet meer gezamenlijk 
met het restafval van particulieren huishoudens kunnen 
worden afgevoerd. De KWD bedrijven moeten dan zelf 
een contract afsluiten met een particuliere afvalinzame-
laar net als de overige bedrijven. Omdat het maar om 
0,7 kg per inwoner per jaar gaat, wordt het voorlopig nog 
niet aangepast.

Tabel 3: Hoeveelheid KDW afval in 2019, gebaseerd op de aanname dat een aangeboden vuilniszak van 60 liter 5 kg weegt en van 
30 liter 2,5 kg.

Aantal aanbeidingen 2019      Gewicht (kg)                           Totaal (kg)   
881                                            2,5                                            2.203
3.734                                          5                                              18.670
                                                                                                  20.873    
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4.12 Circulair Leusden
In de duurzaamheidsagenda van de gemeente Leusden 
staat de ambitie om een verkennend onderzoek uit te 
voeren naar de mogelijkheden om een Circulair Am-
bachtscentrum op te richten.
Minicontainers, werkkleding en prullenbakken worden 
nog niet circulair ingekocht.

4.13 Regionale ontwikkelingen
Verschillende gemeenten in de provincie Utrecht zijn de 
afgelopen jaren net als Leusden overgestapt op diftar 
(Bunschoten, Renswoude, Veenendaal en Woudenberg,) 
en diverse gemeente hebben omgekeerd inzamelen 
ingevoerd (Bunschoten en de meeste RMN gemeenten). 
Amersfoort is momenteel bezig om omgekeerd inzame-
len in te voeren. 
Steeds meer gemeenten bundelen de krachten om 
gezamenlijk de afvalinzameling te organiseren. Ze 
zijn toegetreden tot samenwerkingsverbanden. RMN 
(Baarn, Bunnik, Nieuwegein, Soest, IJsselstein en Zeist), 
ROVA (Bunschoten, Woudenberg en Amersfoort) en ACV 
(Renswoude, Veenendaal). De aanbesteding van diverse 
contracten voor de inzameling en verwerking van grond-
stoffen loopt voor Leusden via de AVU.  

4.14 Communicatie
In 2017 en 2018 is er veel gecommuniceerd over de wijzi-
gingen van de afvalinzameling. Er wordt  sindsdien vooral 

informatie gegeven over wijzigingen in de inzameling en 
over de scheidingsregels. 
Uit de bewonersenquête blijkt dat er weinig mensen 
ontevreden zijn over de communicatie van de afvalin-
zameling: van de 635 opmerkingen hebben er maar 19 
opmerkingen betrekking op de voorlichting. Een aantal 
respondenten geeft aan dat er meer voorlichting mag 
komen over afval scheiden, wat waar moet en hoe de 
recycling in zijn werk gaat.
In het evaluatie rapport van het Grondstoffenplan 2016- 
2020 wordt geadviseerd om blijvend en intensiever te 
communiceren over afvalscheiding. Bijvoorbeeld over 
de kwaliteit van PMD (wat mag er wel bij en wat niet), 
het gebruik van de milieustraat en het tegengaan van 
ontwijkgedrag.

4.15 Conclusie
Leusden doet het goed op het gebied van afvalinzame-
ling en afvalscheiding. Omgekeerd inzamelen en diftar 
hebben er toe geleid dat de gemeente Leusden de VANG 
doelstelling voor 2020 heeft gehaald. We hebben een 
laag percentage van afkeur van grondstoffen. Er is nog 
winst te halen door 40,3 kg aan grondstoffen uit het res-
tafval te halen. Dit betreft vooral GFT (keukenafval), PMD, 
luiers en incontinentiematerialen, oud papier en textiel. 
De kosten voor de afvalinzameling zijn de laatste jaren 
flink gestegen, maar de inwoners zijn wel tevreden over 
de afvalinzameling.
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5. Toekomstig beleid

In dit hoofdstuk staat wat we de komende jaren gaan 
doen om de hoeveelheid restafval verder te verlagen en 
de inwoners te helpen bij het verlagen van de hoeveel-
heid restafval onder het motto “Haal alles uit je restaf-
val”.

Hierbij hanteren we de volgende kaders:
• Doelstelling: niet meer dan 50 kg restafval per inwoner  
  per jaar in 2025;
• Het omgekeerd inzamelen en de diftar methode met  
  bronscheiding blijven bestaan;
• Financieel kostendekkend; conform opdracht van de  
  Raad aan het College.

Aan de hand van de onderstaande 5 speerpunten 
worden deze kaders uitgewerkt in het Uitvoeringsplan 
Grondstoffenbeleidsplan 2021-2025(zie bijlage 12):
1. Optimaliseren inzamelmethodes;
2. Intensiveren preventie, voorlichting en communicatie;
3. Aanpakken van ontwijkgedrag;
4. Monitoring kosten, hoeveelheden en kwaliteit;
5. Gericht op de circulaire toekomst;

In de planning van de activiteiten (zie bijlage 14) is te 
zien dat we de acties die het meest bijdragen aan het 
behalen van de doelstelling het eerst gaan uitvoeren 
(b.v. keukenbakje voor GF afval). Er zijn daarbij een paar 
acties die naar voren gehaald zijn, omdat die acties al 
in het CUP 2018-2022 zijn aangekondigd (b.v. invoering 
papiercontainer). Tenslotte zijn er ook acties die gekop-
peld zijn aan een startdatum van een contract (b.v. start 
luierinzameling). 

Grondstoffenbeleidsplan      |  
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5.1 Optimaliseren inzamelmethodes
We gaan data gestuurd, op basis van de sorteeranalyses 
en de landelijke benchmark, de inzamelmethodes ver-
beteren (bakje voor keukenafval, luierinzameling starten 
zodra dat kan, minicontainers voor papier invoeren, 
pilot zwerfafval gescheiden inzamelen in Hamershof). 
De acties voor de komende 4 jaar zijn uitgewerkt in het 
Uitvoeringsplan Grondstoffenbeleidsplan 2021-2025 (zie 
bijlage 12) 

5.2 Intensiveren preventie, voorlichting en 
communicatie
Door de voorlichting en de communicatie te verbete-
ren wordt de bewustwording en de kennisoverdracht 
bevordert. Naast informeren via diverse middelen (o.a. 
campagnes en social media) gaan we de inwoners ook 
persoonlijk benaderen (o.a. via brieven en een afval-
coach). We stimuleren preventie, bijvoorbeeld door inwo-
ners bewust te maken van hun eigen aankoopgedrag, de 
mogelijkheden om voedselverspilling tegen te gaan en 
het stimuleren van hergebruik. 
We gaan de burgerparticipatie intensiveren door het 
opzetten van een afvalpanel, een groep mensen die mee-
denkt over de uitvoering van het grondstoffenbeleid. 
De communicatiestrategie en de communicatieacties 
staan uitgewerkt in het communicatieplan (zie bijlage 11).

5.3 Aanpakken van ontwijkgedrag
Ontwijk gedrag, het bewust verkeerd aanbieden van 
afval, wordt tegengegaan door de inhoud van de (mini)
containers te controleren, bewoners per brief te informe-
ren, een afvalcoach en de BOA in te zetten. Bij dumpin-
gen en bijplaatsingen treed de BOA op. Indien het afval 
opzettelijk verkeerd wordt aangeboden, volgt een boete. 
Om ontwijk gedrag aan te pakken zal de gemeente vaker 
persoonsgegevens registreren, o.a. voor: 
• het behalen van milieudoelstellingen en het optimalise- 
  ren van het gemeentelijk afvalbeleid; 
• het stimuleren van afvalscheiding, bijvoorbeeld door  
  middel van het geven van individuele feedback op het 
  aanbiedgedrag of individuele informatieverstrekking  
  over de recycling van afval tot grondstof; 
• het controleren en/of handhaven van de juiste afval- 
  scheiding. 
• De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstem- 
  ming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbe- 
  scherming) zie bijlage 10 voor meer informatie over het  
  gebruik van persoonsgegevens bij de afvalinzameling.  
  Waar nodig wordt een ‘beheer protocol ‘ opgesteld in  
  overleg met de functionaris privacywetgeving 
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5.4 Monitoring kosten, hoeveelheden en kwaliteit
We monitoren de kosten, hoeveelheden en kwaliteit van 
de grondstofstromen en de samenstelling van het rest-
afval nauwkeurig. De frequentie van de sorteeranalyse 
van restafval zal worden verhoogd van één keer per twee 
jaar naar één keer per jaar. De inwoners en de raad zullen 
meerdere keren per jaar  geïnformeerd over de voortgang 
in het bereiken van de doelstelling. De worden geïnfor-
meerd over de bereikte resultaten en daarmee over hun 
eigen inzamelprestaties.

Indien de afkeurcijfers van een afvalstroom slechter wor-
den, wordt er een sorteeranalyse van de desbetreffende 
afvalstroom uitgevoerd om het probleem te analyseren 
en zal er communicatie en voorlichting naar de inwoners 
plaatsvinden. 

Om de kosten van de afvalstoffenheffing beheersbaar te 
houden, zal er een onderzoek gedaan worden naar moge-
lijke samenwerking op het gebied van de inzameling. Het 
maakt de gemeente minder kwetsbaar voor schommelin-
gen in de tarieven.

5.5 Gericht op de circulaire toekomst
De transitie naar een circulaire economie staat volop 
in de aandacht. Inmiddels is landelijk en provinciaal 
duidelijk dat de focus van de alledaagse interpretatie 
“Hoe gaan we slimmer om met ons afval? en “Hoe sluiten 
we de kringlopen door recycling van afval” meer komt te 
liggen bij meer fundamentele vragen.  Vragen zoals: “Hoe 
reduceren we het gebruik van primaire grondstoffen?” 
“Welke oplossingen zorgen ervoor dat we minder nieuwe 
producten en materialen nodig hebben om in onze 
behoeften te voorzien, dat onze spullen langer meegaan, 
dat er vernieuwende ketensamenwerking ontstaat, dat 
materialen in gebruik blijven en geen afval worden?” 
Dit zijn complexe vragen die de hele economie raken en 
die veel verder gaan dan alleen de afvalinzameling bij 
particuliere huishoudens. In bijlage 13 wordt een door-
kijk gegeven over de mogelijkheden voor de circulaire 
economie bij bedrijven en bij het beheer van de open-
bare ruimte (BOR). De acties om de circulaire economie 
bij de afvalinzameling van particuliere huishoudens te 
stimuleren (b.v. verkennend onderzoek naar circulair 
ambachtscentrum) zijn uitgewerkt in het  Uitvoeringsplan 
Grondstoffenbeleidsplan 2021-2025 (zie bijlage 12).
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6. Financiën

In bijlage 15 is een overzicht van de financiën opgeno-
men. De totale kosten voor het Grondstoffenbeleidsplan 
2021-2015, het Uitvoeringsplan en het bijbehorende 
Communicatieplan bedragen € 178.235; gemiddeld 
€ 35.647 per jaar. Dit betekent een jaarlijkse verhoging 
van de afvalstoffenheffing met gemiddeld € 2,92 per 
huishouden.
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Bijlage 1:
Ingezamelde hoeveelheden afval 2015-2019 gemeente Leusden

Bijlage 1: Ingezamelde hoeveelheden afval 2015-2019 gemeente Leusden

Jaar
Fijn restafval Grof 

Huishoudelijk 
restafval

Restafval 
totaal

GFT PMD Oud papier en 
karton

Glas

2015 153 34 187 80 6 67 28
2016 145 34 179 80 9 65 30
2017 107 28 135 90 26 68 29
2018 71 17 88 102 32 61 28
2019 67 11 79 126 34 62 29

Aantal inwoners 30.030 (peildatum 1 januari 2019, bron CBS)
In 2017 is het Nieuwe Inzamelen geïntroduceerd.
In 2018 is diftar geïntroduceerd.
In de hoeveelheid fijn restafval zit naar schatting 0,7 kg bedrijfsafval en 0,9 kg prullenbakkenafval per inwoner.

Ingezamelde hoeveelheden per kg per inwoner per jaar

24

Grondstoffenbeleidsplan      |  



Bijlage 2:
Benchmark rapport 2019 gemeente Leusden
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De Benchmark Huishoudelijk Afval is een product van de NVRD en Rijkswaterstaat en wordt uitgevoerd door
Cyclusmanagement. 
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Hoe presteert Leusden tov de benchmark?

Milieu

Leusden KLASSE D .
Restafval (kg/inw) 79 127

Kosten

Afvalbeheerkosten (€/ aansl) 139 157

Dienstverlening

Dienstverleningsniveau (score) 334 278

Regie

Regievaardigheid (score) 13 16

 
Legenda

 

 
Toelichting
Op de vier prestatiegebieden van de benchmarkdriehoek is weergegeven hoe Leusden presteert ten opzichte van de
benchmark. In de benchmark worden gemeenten vergeleken in hoogbouwklasses. Leusden is ingedeeld in KLASSE D (0-
19% hoogbouw).
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Hoe kosten-effectief is Leusden?
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Toelichting
In dit figuur zijn alle gemeenten weergegeven uit KLASSE D (0- 19% hoogbouw), onderscheiden naar toegepaste
inzamelstrategie (kleur van de bol). Plus staat voor omgekeerd inzamelen, laag frequent inzamelen of een combinatie van
beiden.  
 
De stippellijnen geven de gemiddelden van alle strategieën gezamenlijk weer. De gemeenten die linksonder zijn
weergegeven zijn het meest kosten-effectief: zij hebben de minste hoeveelheid restafval (kernprestatie Milieu) tegen de
laagste afvalbeheerkosten (kernprestatie Kosten).
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Milieu

Leusden KLASSE D .
Huishoudelijk afval (kg/inw) 548 504

Afvalscheiding (%) 86 75

Restafval (kg/inw) 79 127

CO2-reductie (kg/inw) 303 272
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Basis Basis-plus Diftar Diftar-plus

Toelichting
Huishoudelijk afval = de totale hoeveelheid aan afval en grondstoffen die bij huishoudens vrijkomt (inclusief grof afval). 
 
Afvalscheiding % = het aandeel van het van het huishoudelijk afval dat (na)gescheiden wordt ten behoeve van hergebruik
en nuttige toepassing. 
 
Restafval = de hoeveelheid afval die resteert na (na)scheiding en wordt afgevoerd naar de afvalverbranding (inclusief grof
restafval en verbouwingsrestafval). Deze milieu-indicator kan worden vergeleken met de landelijke VANG-doelstelling. 
 
CO2-reductie = de hoeveelheid CO2 die wordt voorkomen als gft, pmd, oudpapier, glas en textiel worden gerecycled in plaats
van verbrand.
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Fijn huishoudelijk

kg per inwoner
Leusden KLASSE D .

Fijn restafval 67 111

Groente-, fruit- en tuinafval 126 137
Oud papier en karton 73 58
Plastic, metalen en drankenkartons 34 32
Glas verpakkingen 29 22
Textiel 7 6
Klein chemisch afval 1 1
Luiers 0 4  
Frituurvet 0 0  
Minerale stoffen 0 49  
Metalen uit bodemas 0 4  
Biogranulaat (onf) 0   

Scheidings% fijn huishoudelijk afval 80 70

Grof huishoudelijk

kg per inwoner
Grof (verbouwings-)restafval 11 17

Grof tuinafval 127 42
Kringloopgoederen 18 6
Oud IJzer 6 5
Elektr(on)ische apparatuur 7 6
Hout A en B 17 29
Hout C 3 4
Puin 7 28
Overig brongescheiden 11 13
Nagescheiden 3 9

Scheidings% grof huishoudelijk afval 95 86

Totaal

kg per inwoner
Huishoudelijk afval totaal 548 504

 
Toelichting
Per materiaalstroom is weergegeven hoe Leusden presteert ten opzichte van de benchmark. De hoeveelheid restafval (fijn en
grof) is gecorrigeerd voor nascheiding. 
 
Minerale stoffen, metalen uit bodemas en biogranulaat zijn uit nascheiding verkregen stoffen.
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Groente-, fruit- en tuinafval
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Toelichting
De trend geeft weer in welke mate de afvalscheidingsresultaten verbeteren danwel verslechteren in de tijd. Door de eigen
trend te vergelijken met die van de benchmark, kan worden bepaald in hoeverre meer of minder progressie dan de
benchmark wordt geboekt.
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Grondstoffen in het restafval

kg per inwoner
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Basis Basis-plus Diftar Diftar-plus

kg per inwoner
Leusden KLASSE D .

Groente-, fruit- en tuinafval 21 35
Oud papier en karton 3 10
Plastic, metalen en drankenkartons 4 10
Glas verpakkingen 1 4
Textiel 4 7
Totaal 34 66

31%
gft

5%
opk2%

glas

6%
textiel6%

pmd

50%
overig

 
 
 
 
 
 

Leusden heeft 34 kilogram per inwoner
aan grondstoffen (gft, pmd, glas, papier
en textiel) in het fijn restafval zitten. Dat
is 50% van de totale hoeveelheid fijn
restafval.

 
Toelichting
De grondstoffen in het restafval geeft een indicatie van het afvalscheidingspotentieel. Het geeft aan hoeveel kilogram aan
gft, oud papier en karton, pmd, glas en textiel nog in het restafval zit. Dit is bepaald op basis van de meest recent gehouden
sorteeranalyse van het fijn huishoudelijk restafval.
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Kosten
€ per aansluiting

Leusden KLASSE D .
Inzamelkosten 65 91
Verwerkingskosten 49 61
Overige kosten 32 29
Vergoedingen Afvalfonds -7 -30
Totale afvalbeheerkosten 139 157

Totale afvalbeheerkosten
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Basis Basis-plus Diftar Diftar-plus

Kosten per materiaalstroom

€ per aansluiting
Leusden KLASSE D .

Fijn restafval 19 42
Groente-, fruit- en tuinafval 31 37
Oud papier en karton 2 3
Plastic, metalen en drankenkartons 17 39
Glas verpakkingen 6 2
Textiel 0 -2  
Grof huishoudelijk afval (incl. bijplaatsing) 11 29

 
€ per ton
Fijn restafval 123 210
Groente-, fruit- en tuinafval 104 113
Oud papier en karton 9 19
Plastic, metalen en drankenkartons 216 504
Glas verpakkingen 88 43
Textiel 0 -105  

 
Toelichting
De totale afvalbeheerkosten zijn de kosten die gemoeid zijn met de gemeentelijke zorgplicht. Deze kosten bestaan uit
inzamelkosten, verwerkingskosten (incl. op- en overslag) en overige afvalkosten (wo beleidskosten, voorlichting, handhaving
en perceptiekosten). Kwijtscheldingsbeleid, btw-compensatie en kosten voor zwerfafval en bedrijfsafval maken geen deel uit
van deze kosten. Om die reden kunnen de totale afvalbeheerkosten lager uitvallen dan de afvalstoffenheffing.  
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Dienstverlening

Kernprestaties

Leusden KLASSE D .
Dienstverlening grondstoffen (score) 334 278

Dienstverlening restafval (score) 28 30

Halen aan huis

aantal ophaalrondes per jaar
Groente-, fruit- en tuinafval 32 28
Oud papier en karton 26 15
Plastic-, metalen en drankenkartons 26 21
Glas verpakkingen 0   
Textiel 4 4

Fijn restafval 26 19

Brengvoorzieningen

aantal huishoudens per voorziening
Groente-, fruit- en tuinafval 12 32
Oud papier en karton 1074 1678
Plastic, metalen en drankenkartons 404 461
Glas verpakkingen 339 550
Textiel 805 1133
Milieustraat 12887 11598

Fijn restafval 100 49

Milieustraat

Aantal afvalstromen milieustraat 30 24
Openingsuren doordeweeks 18 31
Openingsuren zaterdag 7 6

 
Toelichting
Het dienstverleningsniveau wordt in de benchmark gekwantificeerd met behulp van een vragen-score methodiek. Afhankelijk
van de intensiteit (inzamelfrequentie, voorzieningsdichtheid) en de omvang (% huishoudens dat gebruik kan maken van de
service) worden scores toegerekend. Er worden twee scores berekend: één voor de dienstverlening op grondstoffen
(inclusief milieustraat) en één voor de dienstverlening op (grof) restafval. Een lage score voor restafval hoeft niet per
definitie slecht te zijn (ivm het stimuleren van afvalscheiding).
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Regie

Kernprestatie

Leusden KLASSE D .
Score regievaardigheden 13 16

Beleidsregie

Leusden
Er heeft de afgelopen 5 jaar een uitvoerige beleidsevaluatie plaatsgevonden
Er is een actueel afvalbeleidsplan voor huishoudelijk afval vastgesteld
Kaders en ambities t.a.v. huishoudelijk afval zijn door de Raad vastgesteld
Er worden regelmatig sorteeranalyses voor fijn restafval uitgevoerd
Er worden regelmatig sorteeranalyses voor grof restafval uitgevoerd
Er heeft de afgelopen 5 jaar een uitvoerig bewonersonderzoek plaatsgevonden

Burgerregie

Gemeente onderhoudt actief contact met bewonersorganisaties
Gemeente maakt gebruik van burgerpanels
Op basis van bewonersconsultatie wordt de afvalinzameling geoptimaliseerd
Er is een klachtenprotocol aanwezig
Afvalklachten worden geregistreerd en regelmatig op soort geanalyseerd
Kwaliteitseisen afvalinzameling zijn bekend bij de burgers

Informatiesturing

Inzamelgegevens worden per deelstroom en inzamelwijze geregistreerd
Er vindt registratie van aanbiedgedrag plaats (containermanagement)
Er vindt registratie van milieustraatbezoekers plaats (aantal per dag)
Prestatie-indicatoren maken deel uit van de Planning & Control cyclus
Er vindt uren en kostenregistratie per inzamelactiviteit plaats
Er bestaat goed inzicht in de doelmatigheid van de inzamelactiviteiten
Gemeente voert actief contractmanagement met verwerkers en leveranciers

Circulariteit

Er is een actueel beleidsplan Circulaire Economie opgesteld
Er is binnen de organisatie een ketenregisseur aangesteld
Er vindt registratie plaats op circulaire indicatoren
Circulariteit maakt onderdeel uit van contracten met ketenpartners
De inzameldienst doet aan circulaire inkoop
De inzamelmiddelen zijn vervaardigd van circulair materiaal

 
Toelichting
Er worden drie soorten regievaardigheden onderscheiden:  
- Beleidsregie: de mate waarin beleid wordt geëvalueerd en geformuleerd op huishoudelijk afvalbeheer. 
- Burgerregie: de mate waarin de burger wordt betrokken bij de beleidsontwikkeling en uitvoering van het afvalbeheer. 
- Informatiesturing: de mate waarin wordt gestuurd op managementinformatie. 
- Circulariteit: de mate waarin invloed wordt uitgeoefend op de circulaire economie. 
 
De regiescore wordt bepaald door de som van de van toepassing zijnde regievaardigheden.
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Basisgegevens

Algemeen

Leusden KLASSE D
Aantal inwoners 30030 45922
Aantal aansluitingen 12887 19294
Aandeel hoogbouw (in %) 19 15

Beleid

Doelstelling 2020 restafval (grof + fijn)
(kg/inw) 100  

Doelstelling 2020 afvalscheiding (%) 75  
Diftar  
Omgekeerd inzamelen  
Frequentieverlaging restafval  
Nascheiding pmd zonder bronscheiding pmd  
Nascheiding pmd in aanvulling op
bronscheiding pmd  

Nascheiding grof restafval  

Tarieven

Tariefsysteem Volume en frequentie  
Afvalstoffenheffing (gemiddeld vastrecht in €/
aansl) 147 161

Diftar-tarief restafval (in cent/10 liter) 24 33
Diftar-tarief gft (in cent/ 10 liter) 13

Verwerkingstarief restafval (€/ton) incl.
stortbelasting 72 100

Verwerkingstarief gft (€/ton) 55 58
Verwerkingstarief oud papier en karton
(€/ton) 125 -43

Verwerkingstarief glas (€/ton) 57 -5
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Over de benchmark
Benchmarken is een vorm van prestatiemeting waarbij gemeenten en inzamelbedrijven aan de hand van
vooraf vastgestelde indicatoren hun prestaties vergelijken. Doel van de benchmark is het inzicht in eigen
functioneren en presteren te vergroten om op die manier handvatten voor verbetering te bieden. Zowel op
beleids-strategisch gebied als op operationeel gebied. Gezocht wordt naar de factoren die van invloed zijn op
de prestatie. Dit kan een strategie zijn (tarifering, acceptatie, etc.) of de keuze voor een inzamelwijze of
inzamelmiddel. In deze rapportage worden de prestaties zoveel mogelijk in samenhang met de
(prestatiebepalende) factoren weergegeven.

Methodiek

In onderstaande driehoek en nevenstaande tabel is weergegeven welke prestatiegebieden en kern-indicatoren
centraal staan in de benchmark. De benchmark gebruikt de methodiek van de benchmarkdriehoek. De
driehoek benoemt de belangrijkste stuurgebieden (MILIEU, KOSTEN, SERVICE en VAARDIGHEDEN) en
symboliseert hun onderlinge afhankelijkheid: verandering op het ene gebied heeft gevolgen voor andere
gebieden en vice versa. Per stuurgebied is een aantal prestatie-indicatoren benoemd. Deze indicatoren geven
per stuurgebied snel en gestructureerd inzicht in een gemeentelijke beheer/beleidssituatie. Zo wordt het
mogelijk om consequenties van gemeentelijk beleid en beheer te vergelijken en wanneer nodig gericht bij te
sturen. (Zie voor uitgebreide toelichting en definities het handboek van de benchmark). 
 

Vergelijkingsbasis

De gemeenten en bedrijven die aan de benchmark meedoen worden zoveel mogelijk vergeleken op basis van
dezelfde omstandigheden. Omdat het aandeel hoogbouw in een verzorgingsgebied zeer prestatiebepalend
blijkt te zijn, en hierop nauwelijks kan worden gestuurd, zijn de deelnemende organisaties gegroepeerd naar
hoogbouwklasse. De volgende hoogbouwklasses zijn gedefinieerd: 
Klasse A 50 t/m 100% hoogbouw 
Klasse B 30 t/m 49% hoogbouw 
Klasse C 20 t/m 29% hoogbouw 
Klasse D 0 t/m 19% hoogbouw 

Deelnemersveld en dekking

Aan de benchmark peiljaar 2019 hebben 93 deelnemers meegedaan die in totaal 160 gemeenten
vertegenwoordigen (sommige inzamelbedrijven doen voor meerdere gemeenten mee). Daarmee beslaat de
benchmark 45% van de Nederlandse gemeenten.  
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0. Samenvatting 
 

Besluit 

Op 11 februari 2016 heeft de gemeenteraad het Grondstoffenplan gemeente Leusden 2016-2020 
vastgesteld. Het plan beschrijft de wijze waarop de gemeente vanaf 2017 steeds mínder restafval en 
steeds méér herbruikbare / duurzame grondstoffen gaat inzamelen door het systeem van het 
Nieuwe Inzamelen. Aansluitend is in 2018 diftar ingevoerd (betalen per keer dat restafval wordt 
aangeboden). Medio 2019 is een evaluatie uitgevoerd van de gerealiseerde resultaten over de jaren 
2017 en 2018. In de evaluatie is gekeken naar de ingezamelde hoeveelheden van restafval en 
gescheiden grondstoffen, naar de financiële situatie en naar het serviceniveau voor de inwoners. 

In de periode tot 2016 kende afvalinzameling relatief weinig aandacht in de gemeente Leusden. Met 
het genoemde Grondstoffenplan kwam daar grote verandering in. De gemeente heeft namelijk, in 
navolging op landelijke ontwikkelingen, een stevige ambitie geformuleerd: niet meer dan 75 kg fijn  
restafval per inwoner in 2020 en verder af te bouwen tot maximaal 25 kg per inwoner in 2030. Op 
het moment van het opstellen en vaststellen van deze ambitie werd gedurende een lange periode 
jaarlijks gemiddeld circa 150 kg fijn restafval per inwoner per jaar ingezameld. Om deze ambitie te 
realiseren zijn de volgende belangrijkste maatregelen ingevoerd: 

 Het restafval in de bebouwde kom wordt vanaf 2017 niet meer aan huis, maar alleen nog 
maar ingezameld via ondergrondse verzamelcontainers. De bijvangst van deze maatregel is 
dat er geen gebruik meer wordt gemaakt van de straatbeeld-ontsierende vuilniszakken. In 
het buitengebied wordt gebruik gemaakt van minicontainers voor restafval. 

 De inzameling van PMD bij alle laagbouwhuishoudens is vanaf 2017 niet meer met 
ondergrondse verzamelcontainers, maar 1 x / 2 weken aan huis met minicontainers. 

 Diftar per keer dat restafval wordt aangeboden vanaf 1 januari 2018. 

 

Ambitie 

De maatregelen hebben aan het eind van 2018 een zichtbaar positief effect gesorteerd: 

 De hoeveelheid fijn restafval is van 150 kg afgenomen tot 71 kg per inwoner per jaar. De 
Leusdense ambitie is daarmee in 2018 gerealiseerd. Naar verwachting neemt de hoeveelheid 
vanaf 2019 nog wel verder af, maar niet in deze grote mate als in de afgelopen paar jaar. 
Vergeleken met gemeentes van gelijke omvang en met de buur(t)gemeentes scoort 
gemeente Leusden hiermee uitstekend. 

 Het beoogde neveneffect, geen ontsierende vuilniszakken meer, is gerealiseerd. Dit heeft 
een positief effect op de kwaliteit van de openbare buitenruimte. Bovendien komt de nieuwe 
inzamelsystematiek de arbo-regelgeving ten goede. 

 De hoeveelheid grof huishoudelijk afval, wat ook wordt verbrand, is van 34 kg per jaar per 
inwoner teruggebracht tot 17 kg per inwoner. In vergelijkbare gemeenten in Nederland 
worden dezelfde hoeveelheden ingezameld. 

 De hoeveelheid GFT is van 80 kg per inwoner per jaar in twee jaar tijd stapsgewijs 
toegenomen tot 102 kg per inwoner. Dit is een forse toename, maar niet in de geraamde 
mate van 130 kg per inwoner per jaar. Deze raming (uit 2014) is niet realistisch gebleken. 
Ondanks de toename en ondanks dat er relatief weinig (en steeds minder) GFT bij het 
restafval wordt gegooid, wordt er in Leusden relatief weinig gescheiden GFT ingezameld. Dit 
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komt door het goed gebruik van de tuingroendepots, een brengvoorziening die weinig 
andere gemeenten kennen. 

 De hoeveelheid PMD van 9 kg per inwoner in 2016 is in 2017 toegenomen tot 26 kg en in 
2018 tot 32 kg per inwoner. Het is de verwachting dat de hoeveelheid nog wel enigszins 
toeneemt. De raming in het Grondstoffenplan van 29 kg per inwoner is daarmee goed 
uitgekomen. In gemeente Leusden wordt het PMD beter gescheiden aangeboden dan in 
vergelijkbare gemeenten in de provincie Utrecht. In lijn met landelijke ervaringscijfers komt 
70% van het ingezamelde (bruto hoeveelheid) PMD in aanmerking voor de landelijke 
vergoedingsregeling van de verpakkingsindustrie. 30% bestaat hoofdzakelijk uit vocht, 
overige kunststoffen en vervuiling. 

 De hoeveelheid ingezameld papier en karton neemt jaarlijks af. In 2009 was dit nog 83 kg per 
inwoner, in 2018 bedroeg dit 61 kg. De komende jaren zal dit naar verwachting verder 
afnemen. Dit is de algemene landelijke trend, omdat er steeds minder papier wordt gebruikt 
(minder kranten en reclamefolders). In het Grondstoffenplan is als effect van het Nieuwe 
Inzamelen en diftar de hoeveelheid geraamd op 80 kg per inwoner per jaar. Deze raming is te 
hoog gebleken. Het papier wordt in Leusden steeds beter gescheiden (er verdwijnt steeds 
minder papier via het restafval). In gemeente Leusden wordt het papier ook beter 
gescheiden aangeboden dan in vergelijkbare gemeenten in de provincie Utrecht. 

 De inzamelwijze voor glas is de afgelopen jaren niet gewijzigd. Tot 2015 is in Leusden 
gemiddeld per jaar 32 kg glas per inwoner ingezameld. In de jaren daarna is dit gemiddeld 29 
kg. In het restafval wordt nu nog jaarlijks circa 2 kg glas per inwoner per jaar ongescheiden 
weggegooid. 

 De hoeveelheid textiel loopt jaarlijks enigszins toe; van gemiddeld 5,2 kg per inwoner per jaar 
in de periode 2012 t/m 2016, tot 6,2 kg in 2017 en 7,7 kg in 2018. In Leusden wordt daarmee 
meer gescheiden textiel ingezameld dan landelijk gemiddeld (in 2018 5 kg per inwoner). 

 

Serviceniveau 

Het serviceniveau voor de inwoners, de mogelijkheden om afval gescheiden aan te bieden (op te 
laten halen of zelf weg te brengen), is hoog. De inwoners waarderen de PMD inzameling met een 7,8 
en de GFT- en papierinzameling met een 7,6. De inzameling restafval wordt minder positief ervaren, 
daarvoor geeft men het rapportcijfer 6,7. Dit is in lijn met de opzet van het afvalbeleid: meer focus 
op grondstoffen en een versobering van de inzameling van restafval. 

Het hoge serviceniveau in Leusden blijkt mede uit de resultaten van een landelijke benchmark: het 
aantal ophaalrondes in Leusden voor GFT, papier, PMD en fijn restafval (minicontainers 
buitengebied) is hoger dan landelijk gemiddeld. Daarnaast is het aantal verzamelcontainers per 
huishouden in Leusden voor de grondstoffen GFT, papier, PMD, glas en textiel ook hoger dan 
landelijk gemiddeld. Tot slot is de afvalstoffenheffing in 2018 in Leusden lager dan gemiddeld. 

 

Kosten 

De totale afvalkosten zijn fors gestegen en zullen de komende jaren blijven stijgen. Voor een 
belangrijk deel wordt dit veroorzaakt door autonome kostenontwikkeling bij de verwerking van 
restafval en grondstoffen. Het beleidsuitgangspunt dat het Nieuwe Inzamelen en diftar in Leusden 
tegen ‘ongeveer gelijkblijvende kosten’ worden ingevoerd, is daarmee niet uitgekomen. Hiervoor zijn 
op hoofdlijnen de volgende drie redenen aan te geven: 
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1. Een lagere opbrengst afvalstoffenheffing uit diftar in 2018 omdat minder vaak restafval is 
aangeboden dan op voorhand werd geraamd, er minder inkomsten zijn gerealiseerd uit 
ingezameld PMD dan geraamd en omdat de kosten voor inzamelen papier hoger uitvallen 
dan geraamd. 

2. De kosten zijn hoog vanwege het hoge serviceniveau in gemeente Leusden. 
3. Er is sprake van een aantal autonome landelijke kostenontwikkelingen. De kosten voor het 

verbranden van restafval nemen in een hoog tempo fors toe, mede door een zware 
afvalstoffenbelasting van het Rijk, de vergoeding voor het recyclebare deel van het PMD 
nemen jaarlijks af en het niveau van de vergoeding voor het oud papier en karton staat 
momenteel op een dieptepunt als gevolg van macro-economische ontwikkelingen. De 
vergoeding voor papier en karton is in 1,5 jaar tijd gehalveerd. 

Het is daarmee onvermijdelijk dat de tarieven voor de afvalstoffenheffing vanaf 2020 in de gemeente 
Leusden dienen te stijgen. Dit is een landelijke trend; de meeste gemeenten in Nederland worstelen 
met deze situatie. Bovendien blijken de tarieven afvalstoffenheffing in 2019 in gemeente Leusden, in 
vergelijking met zowel andere gemeenten in Nederland met dezelfde stedelijkheidsklasse als met 
gemeenten met bijna hetzelfde aantal inwoners én in vergelijking met onze buur(t)gemeenten, laag 
te zijn. 

 

Aanbevolen vervolgstappen 

Ten eerste wordt aanbevolen om op hoofdlijnen vast te houden aan het huidige inzamelsysteem, 
omdat dit goed aansluit op de vastgestelde milieu ambitie van zo weinig mogelijk ongescheiden 
restafval en zoveel mogelijk gescheiden aangeboden grondstoffen. Het inzamelsysteem heeft 
daarmee ook een positief effect op de kosten voor het verwerken van restafval en grondstoffen. 

Maar omdat de kosten voor inzameling en verwerken van afval wel, grotendeels autonoom en buiten 
de invloedsfeer van de gemeente, toenemen en de dekking van deze kosten uit de baten van de 
afvalstoffenheffing daarbij achterlopen, wordt aanbevolen de heffing te verhogen. De grootste 
specifieke risicovolle financiële ontwikkelingen zijn de vergoedingen voor papier & karton, voor PMD 
en het ontbreken van een voldoende goed gevulde egalisatiereserve afvalstoffen. Daarbij wordt 
tevens aanbevolen in overweging te nemen het huidige hoge serviceniveau te verlagen en meer in 
balans te brengen met de beschikbare financiële middelen. Deze overweging sluit aan bij de beleving 
van de inwoners, waarbij ‘goed voor het milieu’ (47% vindt dit het belangrijkst) en 
‘kostenbeheersing’ (34%) belangrijker worden geacht dan ‘hoge service’ (19%). 

Voorts wordt aanbevolen op detailniveau de scheidingsprestaties te verbeteren en/ of de kosten te 
verlagen door de technische aanpassingen te verkennen om de inzamelfrequentie minicontainers 
restafval in het buitengebied te verlagen, om de wekelijkse inzameling huis-aan-huis in de 
zomerperiode van GFT te stoppen, om een meer gevarieerd formaat minicontainers aan te bieden, 
het aangeboden grof huishoudelijk afval op de milieustraat meer te scheiden en de hoeveelheid en 
de locaties van de verzamelcontainers voor grondstoffen verder te optimaliseren. Tot slot is het 
raadzaam blijvend en intensiever te communiceren over afvalscheiding en bijvoorbeeld over de 
kwaliteit van PMD (wat mag er wel bij en wat niet), het gebruik van de milieustraat en het tegengaan 
van ontwijkgedrag. 
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1. Inleiding 
Op 11 februari 2016 heeft de gemeenteraad het Grondstoffenplan gemeente Leusden 2016-2020 
vastgesteld. Het plan beschrijft de wijze waarop de gemeente vanaf 2017 steeds mínder restafval en 
steeds méér herbruikbare / duurzame grondstoffen gaat inzamelen. Deze beleidsactualisatie is 
aangeduid als het Nieuwe Inzamelen. Aansluitend is in gemeente Leusden in januari 2018 diftar 
(betalen per keer dat restafval wordt aangeboden) ingevoerd. 

In het voorliggende rapport is een tussentijdse evaluatie opgenomen van de resultaten van het afval 
inzamelen, welk effect de genoemde beleidswijzigingen daarop hebben gehad, is de financiële 
situatie behandeld en is een aanzet gegeven van mogelijke actualisatie in de aansluitende 
beleidsperiode. 

Bij het opstellen en evalueren van afvalbeleid is het gebruikelijk om op drie punten, de zogenaamde 
pijlers van de afvaldriehoek, het effect inzichtelijk te maken: 

 de milieuambitie (de ingezamelde hoeveelheden per stroom); 
 het serviceniveau (het gebruiksgemak voor de inwoners); 
 de kosten (het effect op de afvalstoffenheffing). 

De milieuambitie in de gemeente Leusden is concreet geformuleerd: niet meer dan 75 kg (fijn) 
restafval per inwoner in 2020, verder af te bouwen tot niet meer dan 25 kg per inwoner in 2030. 
Restafval wordt verbrand en het verbranden van afval is de meest milieuonvriendelijke en de meest 
dure wijze van afvalverwerking. Met behulp van de geregistreerde hoeveelheden restafval en 
grondstoffen is in deze evaluatie gekeken in hoeverre deze ambitie wordt gerealiseerd. 

Om een oordeel te kunnen geven hoe de inwoners het afval inzamelen (ophalen of wegbrengen) 
ervaren is in augustus 2019 een enquête gehouden. De resultaten zijn in deze evaluatie opgenomen. 

Om inzicht te verkrijgen in de financiële ontwikkeling zijn de geraamde kosten afgezet tegen de 
gerealiseerde kosten en zijn op hoofdlijnen de verschillen benoemd. Daarnaast is een analyse 
uitgevoerd van de verwachten kostenontwikkeling. 
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2. Het Beleid 
 

Historisch perspectief 

Op 11 februari 2016 heeft de raad het Grondstoffenplan gemeente Leusden 2016-2020 vastgesteld. 
Het plan beschrijft de wijze waarop de gemeente vanaf 2017 uitvoering geeft aan de ambitie om in 
toenemende mate mínder huishoudelijk restafval en méér herbruikbare / duurzame grondstoffen in 
te zamelen. Deze beleidsactualisatie is aangeduid als Het Nieuwe Inzamelen. Hiermee wordt bedoeld 
dat de service voor het aan huis kunnen aanbieden van gescheiden grondstoffen wordt gestimuleerd 
en dat het aanbieden van restafval wordt ontmoedigd. De meeste huishoudens moeten het restafval 
wegbrengen naar een verzamelcontainer op loopafstand van de woning. 

In historisch perspectief is het meldenswaardig dat het afvalbeleidsplan uit 2005 is vervangen door 
het Afvalstoffenplan 2012-2015. In het Afvalstoffenplan 2012-2015 is geconcludeerd dat er in de 
genoemde planperiode geen sprake zal zijn van een overstap van het gebruik van de huisvuilzak aan 
straat naar een minicontainer voor restafval. Daarvoor zijn de kosten te hoog, is er nog teveel 
onduidelijkheid over toekomstige (landelijke) ontwikkelingen in afvalinzameling en is er het risico dat 
de wijziging van inzamelmiddel tot een lager scheidingspercentage (en dus lager milieurendement) 
leidt. Tot slot wijst een toenmalige enquête uit dat er geen duidelijk voorkeur is om over te stappen 
op een ander inzamelsysteem. 

In de periode tot 2015 is dus geen sprake van een scherpe ambitie of van veel aandacht voor in het 
afvalbeleid in de gemeente Leusden. Onder aanvoering van nationale ontwikkelingen, zie hieronder, 
komt daar in 2015 verandering in. 

 

Ambitie 

In Nederland wordt de ambitie van afvalscheiding, en het effect van verbetermaatregelen daartoe, 
weergegeven in het aantal ingezamelde kg restafval per inwoner per jaar. Restafval wordt verbrand 
en dat is daarmee de meest milieubelastende én duurste wijze van afvalverwerking. Het te 
verbranden materiaal bestaat bovendien hoofdzakelijk uit nuttige grondstoffen zoals plastics, 
drankenkartons, textiel, papier, glas en GFT (dat bovendien hoofdzakelijk uit vocht en minerale 
bestanddelen bestaat). 

In 2014 stellen het Rijk, de VNG en de brancheorganisatie NVRD de landelijke ambitie vast om in 
2020 tot 75% afvalscheiding te komen. Deze ambitie is verder geconcretiseerd in een streven om in 
2020 gemiddeld maximaal 100 kg restafval per inwoner te produceren en de vervolgstap is om te 
streven naar gemiddeld niet meer dan 30 kg per inwoner in 2025. 

In 2015 wordt in Leusden het Grondstoffenplan 2016-2020 opgesteld, gebaseerd op deze landelijke 
ambitie en afgestemd op de stedelijkheidsklasse. De landelijke gemiddelde ambitie is namelijk per 
gemeente nader afgestemd naar de mate van verstedelijking, uitgedrukt in het aandeel hoogbouw. 
Hoe lager de stedelijkheidsklasse (dus relatief veel laagbouw), hoe hoger de potentie om afval beter 
te scheiden. Leusden behoort tot stedelijkheidsklasse 31. 

                                                             
1 Ter vergelijking binnen de provincie Utrecht: Stad Utrecht is stedelijkheidsklasse 1 (zeer stedelijk gebied, 50 tot 100% hoogbouw). 
Amersfoort, IJsselstein, Nieuwegein en Veenendaal zijn klasse 2 (30-49% hoogbouw). Bunnik, Montfoort, Rhenen en Woudenberg 
bijvoorbeeld behoren tot klasse 4 (8-19% hoogbouw). Lopik en Renswoude tot slot zijn de enige twee gemeenten in onze provincie die 
stedelijkheidsklasse 5 hebben (plattelandsgemeenten, tot 8% hoogbouw). 
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Op basis van dit maatwerk streeft gemeente Leusden daarom naar een inzameling van maximaal 75 
kg fijn restafval per inwoner in 2020 en maximaal 25 kg in 2030. Het startjaar van deze kentering (van 
geen ambitie naar wel een ambitie) is 2017. vanaf 2016/ 2017 krijgt afvalscheiding in de gemeente 
Leusden dus veel meer aandacht. In de tien jaar voorafgaand bleven de prestaties steken op 
gemiddeld 150 kg fijn restafval per inwoner per jaar. Om deze stagnatie te doorbreken diende een 
andere systematiek van afvalinzameling te worden opgezet, deze is in Leusden aangeduid als het 
Nieuwe Inzamelen. De concrete en daarmee meetbare verwachtingen van het Nieuwe Inzamelen en 
de invoering van diftar zijn: 

 75 kg fijn restafval per inwoner in 2020; 
 25 kg fijn restafval per inwoner in 2030; 
 Verbetering kwaliteit openbare buitenruimte (minder zwerfafval, geen vuilniszakken meer); 
 Ongeveer gelijkblijvende kosten (enerzijds lagere verwerkingskosten als gevolg van minder te 

verbranden restafval, anderzijds kostenverzwaring door investeringen in ondergrondse 
verzamelcontainers en minicontainers). 

In het Grondstoffenplan en het bijbehorende raadsvoorstel (behandeld in de raadsvergadering van 
11 februari 2016) zijn hoeveelheids- en kostenramingen opgenomen gebaseerd op de situatie en 
resultaten van 2014 en daarvoor. De uiteindelijk werkelijk gerealiseerde eerste jaareffecten van het 
Nieuwe Inzamelen en de invoering van diftar zijn vervolgens pas vanaf 2018 zichtbaar. Dit betekent 
dat het begrijpelijk en aannemelijk is dat in de tussenliggende vier jaar de uiteindelijke resultaten 
afwijken van de ramingen. Meer hierover in hoofdstuk 4 (de hoeveelheden) en hoofdstuk 5 (de 
financiën). 

 

Landelijke ontwikkeling 

Er komt in Nederland steeds meer ‘druk’ om grondstoffen apart in te zamelen. Momenteel geldt de 
wettelijke verplichting om GFT (dit wordt landelijk voortaan aangeduid als bioafval) en oude 
apparaten apart in te zamelen, waarbij een gemeente op grond van doelmatigheid hiervan mag 
afwijken. In 2019 zijn de voorbereidingen gaande om het Besluit gescheiden inzameling 
huishoudelijke afvalstoffen aan te passen. Daarin wordt voorgesteld de verplichte gescheiden 
inzameling uit te breiden met papier, metaal, kunststof, glas, textiel en gevaarlijke afvalstoffen. 

Voor papier, textiel en gevaarlijke afvalstoffen bestaat geen mogelijkheid om op grond van 
doelmatigheid een beroep te doen op een uitzondering, want in Nederland is het altijd technisch en 
economisch haalbaar om deze stoffen gescheiden in te zamelen (al dan niet huis-aan-huis). De 
gescheiden inzameling van textiel en gevaarlijke afvalstoffen moet uiterlijk 1 januari 2025 door de 
gemeenten zijn gerealiseerd. Voor papier geldt het moment van inwerkingtreding van dit besluit 
(naar verwachting uiterlijk juli 2020). 

 

Maatregelen 

De maatregelen (veranderingen) die met de vaststelling en implementatie van het Grondstoffenplan 
vanaf 2017 zijn ingevoerd zijn: 

 Het restafval van huishoudens in de bebouwde komt wordt vanaf 2017 alleen nog 
ingezameld via ondergrondse verzamelcontainers (geen vuilniszakken meer); 
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 Het restafval van de circa 800 huishoudens in het buitengebied wordt voortaan ingezameld 
met minicontainers, in een reguliere frequentie van 1 x / 2 weken; 

 De inzameling van PMD bij laagbouwhuishoudens (in de kernen en in het buitengebied) is 
voortaan niet meer met ondergrondse verzamelcontainers, maar 1 x / 2 weken aan huis met 
minicontainers; 

 De papierinzameling bij huishoudens in het buitengebied is niet meer via dozen, maar 1 x / 4 
weken via minicontainers; 

 Diftar per keer dat restafval wordt aangeboden vanaf 1 januari 2018. 

Ongewijzigd blijven de inzameling van: GFT, papier, glas, textiel en grof groen/ tuinafval via de 
groendepots. In het Grondstoffenplan is verder opgenomen dat de inzameling van oud-papier, textiel 
en GFT zo mogelijk kan worden geoptimaliseerd. Eerder al, vanaf medio 2016, is besloten dat lege 
drankenkartons (D) en lege blikken (M) aan de aparte plasticfractie (P) worden toegevoegd. 

 

Verpakkingendossier 

De inzameling van de verpakkingsafvalstromen plastics, blik en drankenkarton (PMD) heeft de 
afgelopen jaren een enorme vlucht genomen; dit geldt voor zowel de ingezamelde bruto 
hoeveelheden als de aandacht ervoor. De ingezamelde hoeveelheden zijn vooral in de eerste jaren 
groter dan verwacht en de verwerking van plastics is complex en gevoelig voor onzuiverheden en de 
wijze van aanleveren. De bij huishoudens ingezamelde kunststof verpakkingen bevatten diverse 
typen plastic, deze worden gesorteerd in de vijf stromen PET, PE, PP, folies en mengkunststoffen. 
Recyclebare PET, PE en PP zijn goed te verwaarden. Folies leveren echter maar weinig op voor de 
gemengde kunststoffen geldt dat hergebruik duur is. Wanneer een hoeveelheid PMD teveel 
samengeperst of vermengd met een andere stof wordt aangeleverd, is het praktisch niet meer 
mogelijk dit tot recyclebare materialen terug te brengen. 

Voor het inzamelen, transporten, overslaan en naar de verwerkingsinstallatie afvoeren en laten 
verwerken van kunststof verpakkingsmateriaal en drankenkartons ontvangt de gemeente van de 
verpakkingsmiddelenindustrie een vergoeding (ketenvergoeding). Deze vergoeding is ook afhankelijk 
van de kwaliteit - het deel dat uiteindelijk daadwerkelijk wordt gerecycled2. Op deze wijze geeft de 
verpakkingsindustrie uitvoering aan haar producentenverantwoordelijkheid. De vergoeding is 
bedoeld om de kosten te dekken voor de inspanning die de gemeente hiervoor levert. Deze 
landelijke regelgeving is in juni 2012 vastgelegd in Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022. De  
raamovereenkomst staat al enige tijd ter discussie tussen de gemeenten (VNG) en de 
verpakkingsindustrie. Een tussentijdse evaluatie wijst uit dat het wenselijk is dat er nieuwe en 
duidelijkere afspraken worden gemaakt over de vergoedingen in relatie tot de kwaliteit en de 
afzetmarkt, zowel voor de periode na 2022 als over de al langlopende discussie over de financiële 
afwikkeling van de jaren 2017, 2018 en 2019. 

Er zit namelijk een verschil tussen wat de gemeente inzamelt en aanlevert (bruto, 100%) en wat 
uiteindelijk aan de gemeente wordt vergoed (netto, circa 70%). Bovendien nemen de sorterings- en 
verwerkingskosten steeds meer toe, deze bedraagt momenteel begroot € 350 per ton bruto PMD. 
Daarnaast vindt de uitbetaling aan de gemeenten plaats door middel van voorschotten en 
verrekeningen op basis van het genoemde kwaliteitsverschil bruto - netto. Deze complexe en 

                                                             
2 Er zijn voor de gemeenten ook vergoedingen voor de recyclebare verpakkingsmaterialen gemaakt van papier, glas, hout, hard plastic, 
piepschuim. Deze vergoedingen zijn laag. 
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vertraagde financiële afwikkeling maakt het lastig om de kosten en opbrengsten voor PMD te 
begroten. 

De in de afgelopen jaren gehanteerde ketenvergoedingen aan de gemeente per ton netto PMD zijn: 

  2015  2016  2017  2018  2019  2020 

Kunststof: € 817  € 788  € 756  € 712  € 656  € 656 

Drankenkartons: € 398  € 398  € 398  € 398  € 398  € 398 

De vergoeding voor kunststof is dus jaarlijks lager, maar wel hoger dan voor drankenkartons. Door de 
enorme toeloop aan ingezameld PMD, niet alleen in Leusden maar in heel Nederland, zijn de 
verwerkende en afnemende partijen steeds strenger geworden op de kwaliteit. Dit betekent dat 
door enerzijds de jaarlijks lagere vergoedingen en anderzijds een toenemend kritisch oordeel over de 
kwaliteit, de netto vergoedingen die de gemeenten ontvangen in de loop der tijd afnemen. Dit is 
voor de Nederlandse gemeenten, en dus ook voor Leusden, een financieel zorgwekkende 
ontwikkeling. De invloed die een gemeente daarop kan uitoefenen is zeer beperkt. Hoogstens kan 
het er op toezien dat de huishoudens zoveel mogelijk gescheiden en kwalitatief goed PMD 
aanbieden. 

Op meerdere momenten in het proces van inzamelen, overslag en verwerking van 
verpakkingsmateriaal wordt de kwaliteit beoordeeld. De eerste - en belangrijkste - stap daarin wordt 
door de huishoudens gedaan. Om die reden wordt veel aandacht besteed aan afval scheiden en ‘wat 
hoort wel bij het PMD en wat niet’ campagnes. De tweede stap wordt uitgevoerd door de 
inzameldienst. De vuilnisman kan enigszins beoordelen of een container goed gescheiden PMD 
bevat. De volgende stap is aan de poort van de overslag bij ROVA in Amersfoort. Daar wordt de 
inhoud van de vuilniswagen bekeken. AVU geeft te kennen dat het PMD uit Leusden relatief van 
goede kwaliteit is. In 2018 is 5% van het PMD uit Leusden aan de poort afgekeurd. In de periode 
januari t/m juni 2019 staat de teller op nog maar 0,5% (2.100 kg). In AVU-verband scoort Leusden 
daarmee hoog. Sinds kort wordt de afgekeurde vrachtwageninhoud aansluitend toch nog grofmazig 
gescheiden in een herbruikbaar deel en een afkeurdeel. Het herbruikbare deel wordt alsnog 
toegevoegd aan het verwerkingsproces. Aansluitend zijn er nog controlemomenten bij de 
scheidingsinstallatie. Als deelnemer van AVU heeft gemeente Leusden samen de overige Utrechtse 
gemeenten door toerekeningen naar rato zowel baat als last van het collectief. De gemiddelde 
kwaliteit is daarbij dus bepalend voor de 26 deelnemende gemeenten. Van de totale aangeleverde 
bruto stroom PMD bestaat circa 30% uit verontreiniging (restafval, harde plastics, vocht en 
productieverlies), 50% uit recyclebaar kunststof, 11% uit drankenkartons en 9% uit blik. 

Deze procentuele verdeling is ook zichtbaar in de door gemeente Leusden in de afgelopen jaren  
ontvangen vergoedingen. Daaruit volgt namelijk ook dat van de totale hoeveelheid aangeleverde 
stroom PMD circa 30% niet in aanmerking komt voor vergoeding. Deze 30% ‘vervuiling’ is te verdelen 
in (uit onwetendheid en per ongeluk) verkeerd aangeboden materialen als hard plastic, piepschuim, 
te volle pakken vla en chipszakken en in moedwillig verkeerd aangeboden restafval (ontwijkgedrag). 

Aanbevolen wordt blijvend te sturen en te faciliteren op een zo hoog mogelijke kwaliteit ingezameld 
PMD en om te voorzien in voldoende financiële reserve om tegenvallers in het vergoedingenniveau 
op te vangen. 
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3. Het serviceniveau 
 

Technisch serviceniveau 

Het technisch serviceniveau in gemeente Leusden is over het algemeen hoog. Bij laagbouw-
huishoudens wordt het GFT en PMD aan huis ingezameld, waarbij voor GFT specifiek geldt dat dit in 
de zomermaanden wekelijks kan worden aangeboden. Voor huishoudens in de kernen wordt papier 
tevens in een hoge frequentie (1 x / 2 weken) aan huis opgehaald. De inwoners hebben de 
beschikking over tuingroendepots en een goed bereikbare en ruim opgezette moderne milieustraat. 

Dit hoge serviceniveau wordt bevestigd door de resultaten van een landelijke benchmark onder 
gemeenten met dezelfde stedelijkheidsklasse als Leusden (peiljaar 2018)3. Daaruit volgt dat het 
aantal ophaalrondes in Leusden voor GFT, papier, PMD en fijn restafval (minicontainers 
buitengebied) hoger is dan landelijk gemiddeld. Daarnaast is het aantal verzamelcontainers per 
huishouden in Leusden voor de grondstoffen GFT, papier, PMD, glas en textiel hoger dan landelijk 
gemiddeld. Tot slot is de afvalstoffenheffing in 2018 in Leusden lager dan landelijk gemiddeld (meer 
hierover in hoofdstuk 5). 

Het serviceniveau breidt zich bovendien verder uit. Het college heeft in 2019 besloten tot een aparte 
en kosteloze (geen diftar verrekening) inzameling van (baby)luiers en incontinentiemateriaal via 
verzamelcontainers. Naar verwachting gaat deze inzameling in de tweede helft van 2019 van start. 
Daarnaast werkt de gemeente aan een digitaal systeem waarbij de huishoudens vanaf eind 2019 
thuis inzage kunnen krijgen in het aanbiedgedrag restafval. In de periode 2020 tot 2025 worden 
stapsgewijs alle ondergrondse glascontainers, inclusief het aanbrengen van geluidsisolatie, en een 
deel van de bovengrondse zuilen van de GFT-verzamelcontainers vervangen. Dit verhoogt de 
kwaliteit openbare buitenruimte en het gebruiksgemak. 

Het serviceniveau op het wegbrengen van restafval door de inwoners van de kernen is technisch niet 
eenduidig te kwalificeren; de een vindt het vervelend het afval zelf te moeten wegbrengen, voor de 
ander is het juist prettig dat dit op elk gewenst moment kan plaatsvinden. Het aantal 
verzamelcontainers voor restafval is in Leusden wel lager dan landelijk gemiddeld. 

Er is een tweetal flankerende maatregelen om specifieke doelgroepen technisch en financieel 
tegemoet te komen. Lariks voert deze twee maatregelen uit. Voor zelfstandig wonende inwoners 
met een fysieke beperking is er de mogelijkheid om wekelijks door een medewerker van de 
milieustraat het afval in huis te laten ophalen en wegbrengen. Hiervoor wordt het afvalpasje van de 
inwoner gebruikt, zodat het op reguliere wijze wordt aangeboden en verrekend. Er wordt door 6 
inwoners gebruik gemaakt van deze ophaalregeling. Daarnaast kunnen huishoudens met structureel 
veel medisch afval dit kosteloos aanbieden. Er wordt met hen geen diftar verrekend. Er maken circa 
200 huishoudens gebruik van deze ‘financiële compensatieregeling afval’. 

Tot slot komen huishoudens met een laag inkomen in aanmerking voor kwijtschelding van een deel 
van de diftar-kosten. GBLT voert deze maatregel uit. 

Aanbevolen wordt om telkens bij beleidswijziging en de uitvoering van projecten een scherpe 
afweging te maken in het serviceniveau in relatie tot de kosten en het verwachte effect op de 
hoeveelheden en kwaliteit van gescheiden grondstoffen. 

                                                             
3 Benchmark huishoudelijk afval 2018, NVRD, Rijkswaterstaat en Cyclus, concept, 27 augustus 2019. 
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Enquête augustus 2019 

In augustus 2019 is in gemeente Leusden een anonieme online afvalenquête gehouden4. Het doel 
van de enquête is om te bepalen hoe onze inwoners het serviceniveau van afval inzamelen ervaren 
en waar er mogelijkheden zijn deze te verhogen. Het resultaat van de enquête geeft een goed 
gemiddeld beeld van deze beleving. De resultaten van de enquête zijn opgenomen in bijlage A. De 
specifieke uitkomsten van deze enquête zijn zoveel mogelijk in hoofdstuk 4 per afvalstroom 
verwerkt. De algemene uitkomsten daarnaast zijn: 

 49% van de respondenten (zowel binnen de bebouwde kom als in het buitengebied) zegt 
minder restafval te hebben sinds de wijziging van het inzamelsysteem. Maar ook ruim 40% 
geeft aan dat dit niet het geval is. 

 Respondenten zeggen met name PMD beter te zijn gaan scheiden en in mindere mate ook de 
overige grondstoffen GFT, papier, textiel, glas, afgedankte apparaten en grof huishoudelijk 
afval. 

 Er is gevraagd rapportcijfers te geven voor de inzameling: 
o Restafval scoort het laagst, gemiddeld een 6,7 
o GFT scoort gemiddeld een 7,6 
o Papier scoort gemiddeld een 7,6 
o PMD scoort het best, gemiddeld een 7,8 
o Wanneer wordt gekeken per onderzoeksgroep, dan zijn de huishoudens in het 

buitengebied het meest tevreden en de huishoudens in de hoogbouw het minst. 
 De belangrijkste aspecten van afvalinzameling zijn: 

o goed voor het milieu:  47% 
o lage kosten / lage heffing: 34% 
o hoge service:   19% 

 Voor de overgrote meerderheid kost het scheiden van afval geen of een beetje moeite. 

Geconcludeerd wordt dat het beoogd effect van het Nieuwe Inzamelen en diftar zichtbaar is bij de 
inwoners. Zij waarderen de gescheiden inzameling van grondstoffen (dit wordt beleidsmatig 
gestimuleerd) meer dan de inzameling van restafval (dit wordt beleidsmatig ontmoedigd). 

 

Doelgroepen 

Buiten deze enquête om is overleg gevoerd met belangenbehartigers van doelgroepen5 en is met een 
deel van de inwoners die tot deze doelgroepen behoren mondeling en (per oproep via het 
Maandbericht van de Leusdense Algemene Senioren vereniging) per e-mail in ruime mate contact 
geweest. In deze contactmomenten is geïnventariseerd welke aandachtspunten er zijn om 
zelfstandig afval te kunnen aanbieden. Vanwege de strenge privacyregelgeving is geen gebruik 
gemaakt van geregistreerde persoonsgegevens om inwoners op een directe wijze te benaderen. 
Daarnaast was er in de enquête de gelegenheid om opmerkingen te plaatsen. 

 

 

                                                             
4 Verdeeld naar postcodegebied zijn ad random 2.500 huishoudens schriftelijk benaderd mee te doen met de enquête. De enquête kon 
van 9 t/m 25 augustus 2019 worden ingevuld. De respons was hoog, namelijk 31%.  
5 Lariks, DUWgroep Leusden, Leusdense Algemene Senioren vereniging, Samenwerkende Ouderenbonden Leusden en Stichting Gastvrij 
Leusden. 
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De vanuit deze analyse geïnventariseerde aandachtspunten zijn: 

 Een deel van de niet-Nederlandstalige inwoners begrijpt het systeem van diftar niet. Dat het 
pasje is vereist om de klep van de verzamelcontainer te openen is wel duidelijk, maar dat 
daar achteraf een verrekening op volgt is onduidelijk. Deze huishoudens vragen op basis 
hiervan achteraf schuldhulpverlening aan. De gemeente is geadviseerd hier in het Arabisch 
over te communiceren. 

 Een ergernis is vol zittende of storende verzamelcontainers. 
 Een zorg is de loopafstand van de woning tot de verzamelcontainers, zeker voor mensen die 

slecht ter been zijn en nog maar net zelfstandig kunnen wonen. Met name speelt dit 
probleem bij de meeste bewoners van Huis van Leusden. 

 Er is behoefte aan meer grondstoffencontainers. 
 Er is behoefte aan meer keuze in het formaat van de minicontainer. 

Aanbevolen wordt deze aandachtspunten projectmatig of beleidsmatig te verbeteren. 

 

Milieustraat 't Spieghel 

De huidige openingstijden van de moderne milieustraat, van toepassing sinds 1 april 2019, zijn: 

 Zondag en maandag:   gesloten; 
 Dinsdag t/m vrijdag:    8.00 uur tot 12.30 uur; 
 Zaterdag:                       8.00 uur tot 15.00 uur. 

Het totaal aantal uren komt daarmee op 25 per week. 

Tot april 2019 was het totaal aantal uren 47 per week6. Dat bleken teveel uren openstelling in relatie 
tot het aantal bezoeken. De nieuwe openingsuren, waarbij de milieustraat op zaterdag langer open 
is, zijn efficiënter te organiseren. De vrachtwagen bewegingen (wisselen containers) vinden in 
verband met de veiligheid buiten de openingstijden plaats. 

In de enquête is gevraagd naar de ervaringen van de milieustraat. Bijna iedere respondent gaat 
tenminste 1 keer per jaar naar de milieustraat, de meeste gaan 2 tot 3 keer per jaar. Slechts 4% gaat 
nooit. De respondenten zijn het meest tevreden over de klantvriendelijkheid en over de duidelijkheid 
welke afvalstromen in welke container moeten. Ze zijn minder vaak tevreden over de duidelijkheid 
welke afvalstromen gratis zijn en over de openingstijden. De milieustraat krijgt een gemiddeld 
rapportcijfer van 7,1. 12% geeft een onvoldoende. 

In de enquête zijn 92 opmerkingen gemaakt over de milieustraat. De respondenten vinden het 
onhandig dat ze meerdere rondjes moeten rijden vanwege de gratis en betaalde afvalstromen. Dit 
zou beter ingericht moeten worden. Ook zouden ze graag zien dat meer afvalstromen (bijvoorbeeld 
grof afval) gratis worden en de openingstijden worden verruimd (langer open op zaterdag en 
doordeweeks een avond open). 

Aanbevolen wordt meer intensief te communiceren/ informeren over de gratis en niet-gratis 
afvalstromen en over de openingstijden. 

 

                                                             
6 Voormalige openingstijden milieustraat: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur en zaterdag van 08.30 tot 13.00 uur. 
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4. Analyse per afvalstroom 
In dit hoofdstuk zijn per afval- of grondstofstroom de inzamelmethode en de prestaties beschreven. 
In bijlage B is een overzicht opgenomen van de ingezamelde hoeveelheden en van de verwachtingen 
hiervan in 2019 en 2020 en vergeleken met de ramingen in het Grondstoffenplan. Voorafgaand 
daaraan is een vergelijking op hoofdlijnen gemaakt met de landelijke resultaten in 2017. 

 

4.1 Landelijke benchmark 
Om de twee jaar wordt er op initiatief van de NVRD (de brancheorganisatie afval) en Rijkswaterstaat 
een landelijke benchmark gehouden naar de diverse vormen van inzamelen in relatie tot de 
prestaties en kosten. Het meest recent gepubliceerde onderzoek is van 2017. Enkele voor gemeente 
Leusden interessante resultaten uit dat onderzoek zijn hieronder opgenomen, waarbij alleen een 
vergelijking is gemaakt met de gemeenten van dezelfde stedelijkheidsklasse (20-30% hoogbouw). 

De landelijke gemiddelde prestaties 2017 (gemiddelde ingezamelde hoeveelheden per inwoner per 
jaar) voor gemeentes van stedelijkheidsklasse 3 zijn: 

 Fijn restafval: 169 kg (in Leusden wordt minder fijn restafval ingezameld, zie par. 4.2); 
 GHA:  22 kg (in Leusden wordt meer Grof Huishoudelijk Afval ingezameld); 
 GFT:  114 kg (in Leusden wordt minder GFT ingezameld); 
 papier:  54 kg (in Leusden wordt meer papier ingezameld); 
 PMD:  21 kg (in Leusden wordt meer PMD ingezameld); 
 Glas:  21 kg (in Leusden wordt meer glas ingezameld). 

 

4.2 Fijn restafval 
 

Inzameling 

Het fijn restafval wordt in de gemeente Leusden op diverse wijzen ingezameld. 

 Inzameling laagbouw kernen: wegbrengen naar ondergrondse verzamelcontainer (*) 
 Inzameling hoogbouw:  wegbrengen naar ondergrondse verzamelcontainer 
 Inzameling buitengebied: minicontainer 240 liter aan huis, inzameling 1 x / 2 weken(*). 

Niet ieder huishouden in het buitengebied heeft een minicontainer (dit is een keuze), maar 
elk huishouden heeft wel een milieupas voor een ondergrondse verzamelcontainer. 

(*): De inzamelwijze is gewijzigd in 2017. Daarvoor was de inzameling van fijn restafval 
met behulp van vuilniszaken aan huis. 

Wanneer huishoudens in het buitengebied geen minicontainer aan huis willen, dan kunnen zij met 
gebruikmaking van de milieupas terecht bij een ondergrondse verzamelcontainer voor fijn restafval. 
In het Grondstoffenplan is opgenomen dat er ook de mogelijkheid is een kleinere minicontainer, van 
140 liter, aan te vragen. Dit is nog niet uitgevoerd.  

Het fijn restafval kan ook, met gebruikmaking van de milieupas en de reguliere diftar-kosten, worden 
weggebracht naar de milieustraat. 

Het restafval in de kernen, dit geldt voor de huishoudens van zowel de hoogbouw als de laagbouw, 
dient te worden weggebracht naar een ondergrondse verzamelcontainer. Daar is vervolgens de 
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keuze tussen een 30 liter inworp en een 60 liter inworp. Het diftar is daar in gelijke verhouding op 
afgestemd. De 30-liter klepopening is met name bestemd voor kleine huishoudens hoogbouw, zodat 
zij met regelmaat ook kleine hoeveelheden restafval kunnen weggooien. 

Onderin de zuil van de ondergrondse restafvalcontainers is een kleine zwerfvuilklep waar zonder 
diftar gebruik van kan worden gemaakt. Het biedt de gelegenheid om passanten op eenvoudige en 
kosteloze wijze kleine hoeveelheden zwerfafval of bijvoorbeeld hondenpoepzakjes aan te bieden. De 
zwerfvuilklep wordt ook gebruikt voor het bewust ontlopen van diftar door kleine hoeveelheden 
huishoudelijk restafval weg te gooien. De omvang van deze vorm van ontwijkgedrag is niet bekend. 

 

Resultaten enquête 

 Binnen de bebouwde kom brengen de respondenten restafval in de volgende frequentie weg 
naar een ondergrondse verzamelcontainer: 

o Vaker dan 1 x / week:   4% 
o 1 x / week:    14% 
o 1 x / 2 weken:    17% 
o 1 x / 3 weken:    20% 
o Minder vaak dan 1 x / 3 weken:  43% 
o Nooit:     2% 

 Voor 80% is de loopafstand tussen de woning en de verzamelcontainer restafval geen 
probleem. Voor 14% staat deze te ver weg of is de restafvalzak te zwaar voor de loopafstand. 

 Er is een (verdeeld) voorkeur voor het formaat van de klepopening van de verzamelcontainer 
restafval: 47% maakt meestal gebruik van de inwerpopening van 60 liter en 38% meestal van 
de opening van 30 liter. Dit onderscheid tussen de twee volumes vindt men belangrijk. 

 De meeste respondenten in het buitengebied (51%) zetten de container minder vaak dan 1 
keer per 4 weken aan de straat. De container is dan wel bij de meerderheid vol. Over het 
algemeen (77%) is men tevreden met het formaat container. 

 De meerderheid van de respondenten in het buitengebied verwacht dat ze voldoende 
capaciteit hebben bij een inzameling van 1 keer per 4 weken. 

 Sommige inwoners uit het buitengebied maken gebruik van zowel de minicontainer als de 
ondergrondse verzamelcontainer, waarbij men dan vaker gebruik maakt van de 
ondergrondse container. 

 De meeste respondenten gebruiken alleen de minicontainer (in buitengebied) of 
ondergrondse container voor het restafval. Een deel brengt het ook weleens naar de 
milieustraat, met name wanneer men een minicontainer aan huis heeft. 

 Respondenten geven de inzameling van het restafval gemiddeld een 6,7. 23% geeft een 
onvoldoende. 
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Prestaties 

In de periode tot en met 2016 is in gemeente Leusden 152 kg fijn restafval per inwoner per jaar 
ingezameld. In de twee jaren daarna is de hoeveelheid fors afgenomen: in 2017 is 107 kg en in 2018 
is 71 kg fijn restafval per inwoner ingezameld7. 

Deze twee jaarlijkse duidelijke afnames van telkens circa 30% zijn het succesvolle gevolg van de 
respectievelijk invoering van het Nieuwe Inzamelen en diftar en in meer algemene zin de daarmee 
gepaard gaande verhoogde bewustwording van het nut van afval scheiden, van de kosten, van het 
eigen gedrag, van het educatieve aspect en de voorbeeldfunctie van volwassenen op kinderen. 
Mogelijk leidt het tot een ander inkoopgedrag (preventie van afval), maar ook op meer 
ontwijkgedrag. 

Naar verwachting wordt in 2019 per inwoner 62 kg restafval ingezameld, een meer beperkte afname 
van 13% ten opzichte van 2018. In bijlage C is een overzicht opgenomen van de samenstelling van fijn 
restafval in gemeente Leusden. Daaruit volgt dat jaarlijks circa 46 kg per inwoner aan nuttige 
grondstoffen (onnodig) bij het fijn restafval wordt gegooid en verbrand. 

Het Grondstoffenplan raamde de hoeveelheid fijn restafval na invoering van het Nieuwe Inzamelen 
en diftar op 64,2 kg per inwoner per jaar. Geconcludeerd wordt dat deze ambitie nauwkeurig is 
geraamd. 

 

Regionale benchmark 

De gemiddelde hoeveelheid fijn restafval van de gemeenten van stedelijkheidsklasse 3 8 in de 
provincie Utrecht in 2018 bedraagt 130 kg per inwoner per jaar. Hieruit volgt dat de hoeveelheid in 
gemeente Leusden van 71 kg per inwoner opvallend laag is. Daarbij geldt bovendien dat de klasse 3-
gemeenten hierin het best presteren in de provincie. Klasse 3 gemeenten hebben vooral papier, GFT 
en PMD het meest weten te weren uit het restafval. Deze goede prestatie wordt toegeschreven aan 
belangrijke beleidswijzigingen die vooral bij de gemeenten in deze stedelijkheidsklasse hebben 
doorgevoerd. Beleid(swijziging) is meer doorslaggevend voor de absolute hoeveelheid en 
samenstelling van restafval dan de stedelijkheidsklasse van een gemeente. 

 

Landelijke benchmark 

Uit de landelijke benchmark van vergelijkbare gemeenten volgt dat in 2017 in Nederland gemiddeld 
169 kg fijn restafval per inwoner per jaar is ingezameld en in 2018 was dit 101 kg. De prestatie in de 
gemeente Leusden is daarmee bijzonder goed te noemen. 

 

 

 

                                                             
7 Dit is inclusief een deel bedrijfsafval en een deel prullenbakkenafval. Bedrijfsafval: het afval van een aantal kleine bedrijven wordt ook 
ingezameld via het gemeentelijke inzamelsysteem. De hoeveelheid is geraamd op circa 0,7 kg per inwoner per jaar. Verderop in dit rapport 
meer hierover. Prullenbakkenafval: sinds 2018 wordt de inhoud van de meeste van de circa 250 prullenbakken in de openbare 
buitenruimte door de gemeente geleegd en afgevoerd via een ondergrondse verzamelcontainer in de buurt. De hoeveelheid wordt geschat 
op 26.000 kg per jaar. Dat is circa 0,9 kg per inwoner per jaar. 
8 Baarn, Bunschoten, De Bilt, Houten, Leusden, Soest, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist. 
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Aanbiedgedrag 

Uit een analyse van het gemeentelijk registratiesysteem blijkt dat in 2018 333.808 maal een klep van 
een ondergrondse container is geopend om huishoudelijk restafval weg te gooien. In 43,8% van de 
gevallen betrof dat de 30 liter opening. Dit beeld wordt bevestigd in de enquête. Gemiddeld 
gebruikte een huishouden in 2018 26,3 keer een ondergrondse verzamelcontainer voor restafval. Dat 
is eens in de 2 weken. Hieruit volgt dat de 30-liter opening van toegevoegde waarde is en 
waarschijnlijk niet alleen door ‘kleine huishoudens’ wordt gebruikt. 

In de eerste helft van 2019 is het gebruik van de verzamelcontainers restafval ten opzicht van de 
eerste helft van 2018 met 7,6% afgenomen. Dit wordt toegeschreven aan het effect van toenemend 
milieu- en kostenbewustzijn. De verhouding gebruik 30-liter en 60-liter opening is ongewijzigd 
gebleven. Deze afname van het gebruik betekent echter ook een daling in de inkomsten uit diftar. 

 

Bedrijfsafval 

Kleine kantoren, winkels, instellingen en dienstverleners (KWD bedrijven) kunnen hun bedrijfsafval 
ook door de gemeente laten inzamelen, mits dit afval “naar aard en omvang op huishoudelijke 
afvalstoffen lijkt”. Deze bedrijven hebben daarvoor een aparte bedrijfsafvalpas van de gemeente en 
kunnen daarmee gebruik maken van dezelfde inzamelvoorzieningen (verzamelcontainers) en 
inzamelmiddelen (minicontainers) als huishoudens. Deze bedrijven betalen hiervoor 
reinigingsrechten aan de gemeente. In 2018 hadden 258 bedrijven in gemeente Leusden een 
gemeentelijke afvalpas, maar 140 daarvan hebben de pas niet gebruikt. Het aantal actieve 
aanbieders KWD-afval komt daarmee op 118. 

De hoeveelheden fijn restafval en grondstoffen die de bedrijven aanbieden kunnen niet apart van 
huishoudelijk afval worden geregistreerd. Maar het aantal keer dat een bedrijfspas is gebruikt voor 
het aanbieden van restafval wordt wel geregistreerd. In 2018 bedroeg dit 4.555 maal. Dit betekent 
dat bedrijven gemiddeld 38,6 keer per jaar restafval in het gemeentelijk inzamelsysteem aanbieden9. 
Op basis hiervan bedraagt de hoeveelheid aangeboden bedrijfsafval in 2018 naar raming 22 ton 
(gebaseerd op de aanname dat een aangeboden vuilniszak 5 kg weegt). De geregistreerde 
hoeveelheid huishoudelijk restafval dient daarom met 0,7 kg / inwoner naar beneden te worden 
bijgesteld. 

Er wordt vanaf 2018, met de invoering van diftar, geen illegaal aangeboden bedrijfsafval meer 
ingezameld. In de jaren voorafgaand konden bedrijven op eenvoudige wijze hun afval via de 
gemeentelijke inzameling aanbieden, er vond per slot van rekening geen registratie plaats. Met de 
invoering van diftar (inclusief een containermanagement systeem) is dit niet meer mogelijk. 258 
bedrijven hebben zich laten registreren voor het aanbieden van restafval aan de gemeente en 
betalen daarvoor. De overige bedrijven hebben een eigen, met een commercieel bedrijf, 
inzamelovereenkomst gesloten. 

 

Ontwijkgedrag 

Onder ‘ontwijkgedrag’ wordt het fenomeen bedoeld dat huishoudens bewust op een onjuiste manier 
hun restafval weggooien om bijvoorbeeld daarmee diftar te ontlopen. De term ‘diftarlek’ wordt 
daarom ook wel gehanteerd. De omvang van dit gedrag (in aantal huishoudens, kg’s, frequentie) is 
                                                             
9 4.555 klep-openingen door 118 gebruikte passen. Dit komt overeen met gemiddeld circa 0,7 keer per week. 
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onbekend, omdat dit grotendeels buiten het gezichtsveld van de afvalbeheerder en het –systeem 
plaatsvindt. Er zijn meerdere vormen van ontwijkgedrag, te weten: 

- via een zwerfvuilklep; 
- via de bedrijfsafval inzamelroute; 
- in openbare prullenbakken; 
- in andermans (restafval) minicontainer; 
- in een inzamelmiddel of –voorziening in een andere gemeente zonder registratie en/ of diftar 

op restafval; 
- dump in bijvoorbeeld het buitengebied of openbaar groen; 
- bijplaatsing naast een verzamelcontainer; 
- als vervuiling in een inzamelsysteem voor grondstoffen. 

Wanneer een huishouden consequent al het restafval via deze weg(en) weggooit, en dus geen diftar 
betaalt, staat deze geregistreerd als ‘0-aanbieder’. Maar ook huishoudens die geen restafval 
produceren, doordat zij hun afval volledig weten te scheiden in grondstoffen, zijn 0-aanbieders. De 
registratie van een perceel dat geen restafval aanbiedt kan ook betrekking hebben op een (tijdelijk) 
onbewoond adres. 

Uit de enquête blijkt dat huishoudens het restafval wel eens als volgt op een andere wijze aanbiedt 
dan naar een verzamelcontainer of door gebruik te maken van de minicontainer: 

        Huishoudens 

     binnen de bebouwde kom  in het buitengebied 

Naar de milieustraat brengen:   23%     32% 

Meenemen naar werk, vrienden of familie: 11%     11% 

In een openbare prullenbak:   4%     2% 

Anders:      4%     7% 

De totalen zijn niet gelijk aan 100% omdat meerdere antwoorden konden worden gegeven. 

Uit onderzoek10 volgt dat bij vergelijkbare gemeenten als Leusden het aantal 0-aanbieders 2-5% van 
het aantal huishoudens bedraagt. Naar alle waarschijnlijkheid is het deel van de huishoudens dat 
keurig al het afval scheid en daarmee op reguliere wijze geen restafval aanbiedt bijzonder klein. 
Tevens volgt uit dit onderzoek dat hoe lager de hoeveelheid geregistreerd restafval per inwoner per 
jaar (dus hoe beter de prestatie), hoe groter het aandeel 0-aanbieders. Verondersteld wordt dat hoe 
hoger het diftar is, hoe hoger het aantal 0-aanbieders. 

Geconcludeerd wordt dat ontwijkgedrag ook in de gemeente Leusden een feit is. Het is niet 
realistisch om te veronderstellen dat het is te vermijden. Op initiatief van de gemeente Leusden is in 
september 2019 gestart met een gezamenlijke werksessie11 naar de aard, omvang, locaties en 
redenen van ontwijkgedrag in Leusden en eventueel te nemen maatregelen. Geadviseerd wordt dit 
onderzoek voort te zetten en op basis van de resultaten een maatwerk-communicatieplan op te 
stellen en uit te voeren. 

                                                             
10 Onderzoek 0-aanbod bij diftar, in opdracht van Rijkswaterstaat, uitgevoerd door bureau JMA te Zeist, 6 februari 2019. 
11 Naast de intern ambtelijk betrokkenen en Avalon Advies, waren hierbij leden/ medewerkers aanwezig van Opgeruimd Leusden, het 
Kringloopbedrijf Leusden-Amersfoort, Stichting De Boom, Den Ouden Groenrecycling en SIGHT Landscaping. 
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“Diftar moeheid” 

De huidige goede prestaties afval scheiden in gemeente Leusden worden toegerekend aan de 
beleidswijzigingen 2017 en de invoering van diftar in 2018. In de afgelopen twee jaren is de 
hoeveelheid fijn restafval tweemaal met gemiddeld 37 kg (c.q. gemiddeld 30%) afgenomen. Naar 
verwachting zal het effect van deze twee maatregelen ook zichtbaar zijn in de komende jaren, 
waarbij een verdere afname van de hoeveelheid fijn restafval wordt verwacht. Maar het is niet reëel 
om uit te gaan van een jaarlijkse afname met circa 30%. Zonder verdere beleidswijziging zal na 
verloop van tijd naar verwachting een stagnatie (een optimum) plaatsvinden. Dit geldt zeker voor de 
invloed van diftar. Gemeenten met langere ervaring met diftar constateren na enkele jaren een 
‘diftar moeheid’. Het diftareffect kan worden verlengd door het tarief telkens te verhogen en 
hierover te communiceren. 

 

Aanbevelingen 

Aanbevolen wordt het inzamelsysteem fijn restafval op hoofdlijnen niet te wijzigen. 

Gelet op de doelstelling om afval scheiden te stimuleren, wordt aanbevolen de inzamelfrequentie 
van de minicontainer restafval in het buitengebied te verlagen, naar bijvoorbeeld 1 x / 4 weken. 
Daarnaast wordt aanbevolen de mogelijkheid te bieden om gebruik te maken van een kleiner volume 
container (140 liter), met diftar naar rato. 

Voor een deel van inwoners is de loopafstand tot de verzamelcontainers te ver, bijvoorbeeld omdat 
ze slecht ter been of oud zijn. Aanbevolen wordt de mogelijkheden te verkennen het areaal 
verzamelcontainers verder te optimaliseren. 

Aanbevolen wordt blijvend te communiceren op het belang van afval scheiden en dat er nog onnodig 
veel bruikbare grondstoffen ongescheiden worden weggegooid met het restafval (namelijk circa 46 
kg per inwoner per jaar). Ook strekt het tot de aanbeveling om verder onderzoek te doen naar (de 
omvang van) ontwijkgedrag en op basis van de resultaten een maatwerk-communicatieplan op te 
stellen en uit te voeren. 

 

4.3 Grof Huishoudelijk Afval (GHA) 
GHA wordt, net als fijn restafval, verbrand. In Leusden kan GHA naar de milieustraat worden 
gebracht, tegen € 0,70 per 10 kg, en het kan op afroep aan huis worden opgehaald a € 30 voor de 
eerste m3. Er wordt in gemeente Leusden circa 20 keer per maand gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid het aan huis te laten ophalen. 

De totale jaarlijkse hoeveelheid per inwoner aan huis opgehaald en naar de milieustraat 
weggebracht GHA bedraagt in de periode 2009 t/m 2016 gemiddeld 34 kg. Deze jaarlijkse 
hoeveelheid is in deze periode redelijk stabiel. In 2017 neemt de hoeveelheid af tot 28 kg per 
inwoner en in 2018 tot nog maar 17 kg per inwoner. Deze afname is goed te verklaren. De 
verbouwing van de milieustraat in 2018 en de wijziging van de openingstijden in 2019 (omwille van 
efficiency) heeft tot circa 40% minder bezoeken geleid. Hoe minder bezoeken, hoe minder GHA 
wordt ingezameld. Ten tweede is de afname het gevolg van een betere scheiding van het 
ingezamelde GHA op de milieustraat. Afvalstoffen als matrassen, tapijt en piepschuim worden sinds 
begin 2018 namelijk apart gehouden van het GHA. 
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In met Leusden vergelijkbare gemeenten werd in 2017 in Nederland 22 kg GHA per inwoner 
ingezameld en in 2018 was dat 17 kg per inwoner. Met de huidige inzamelresultaten loopt Leusden 
in de pas met dit landelijk gemiddelde. 

Aanbevolen wordt om de mogelijkheden te verkennen om op de milieustraat meer in te zetten op 
een betere scheiding van het aangeboden GHA. 

 

4.4 GFT 
De aparte inzameling van GFT is sinds de jaren ’90 gemeengoed. Het ‘nuttige’ bestanddeel is relatief 
beperkt; GFT bestaat voor meer dan 50% uit vocht en 20% uit minerale bestanddelen (grond). Door 
deze samenstelling is het verbranden van GFT (als ongescheiden bestanddeel van restafval) 
onwenselijk en onnodig. 

 

Inzameling 

Er zijn diverse wijzen waarop in gemeente Leusden GFT apart wordt ingezameld: 

 Inzameling laagbouw kernen: met een minicontainer (140 liter) of een 20-liter emmer12 aan 
huis, regulier 1 x / 2 weken en in de zomer elke week. 

 Inzameling hoogbouw: wegbrengen naar een verzamelcontainer13, met gebruik van een 
pasje. De verzamelcontainers worden wekelijks geleegd. 

 Inzameling buitengebied: minicontainer aan huis, regulier 1 x / 2 weken en in de zomer elke 
week. 

De inzameling is in 2017 niet gewijzigd. Vanaf 2020 worden de bovengrondse zuilen voor GFT 
vervangen. Het grof tuinafval dient zoveel mogelijk te worden aangeboden in een tuingroendepot. 

 

Resultaten enquête 

 De meeste respondenten (45%) ervaren geen problemen met het apart houden van GFT. Een 
deel geeft aan last te hebben van stank14 (33%) of rommel (7%). 

 96% van de respondenten geeft aan te weten dat het keukenafval bij het GFT mag. 88% doet 
dit dan ook. 

 De frequentie van het gebruik van de tuingroendepots is als volgt: 
o Meerdere keren per maand:  20% 
o 1 x / maand:    17% 
o 1 x / 2 maanden:   13% 
o 1 x / 3 maanden:   15% 
o Minder vaak dan 1 x / 3 maanden: 26% 
o Nooit / geen:    9% 

 Een zeer ruime meerderheid van de respondenten (91%) is tevreden over de 
tuingroendepots. Respondenten die niet tevreden zijn, geven aan dat er vaak verkeerd afval 
in zit, de depots te ver weg zijn en/ of regelmatig vol zitten. 

                                                             
12 Er is een klein aantal van enkele honderden van deze kleine emmer in omloop. De gemeente verstrekt deze niet meer. 
13 De verzamelcontainer bestaat uit een bovengrondse zuil met daarin een ‘gewone’ minicontainer. 
14 De enquête is in augustus gehouden. 
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 Respondenten geven de inzameling van het GFT gemiddeld een 7,6. 11% geeft een 
onvoldoende. 

 

Prestaties 

Uit ervaring van de inzamelaar blijkt dat het merendeel van de minicontainers GFT elke ophaalronde 
wordt aangeboden. 

In de periode 2009 t/m 2016 is gemiddeld per jaar 80 kg GFT per inwoner gescheiden ingezameld. In 
2017 neemt dit toe tot 90 kg (+13%) en in 2018 tot 102 kg (weer +13%). Op basis van deze 
ontwikkeling, wordt naar verwachting in 2019 per inwoner 105 kg GFT ingezameld. In het 
Grondstoffenplan is geraamd dat het effect van het Nieuwe Inzamelen en diftar resulteert in 130 kg 
gescheiden GFT per inwoner per jaar. Deze raming is niet realistisch gebleken. 

Uit een landelijke vergelijking met gemeenten met dezelfde stedelijkheidsklasse als Leusden blijkt dat 
in 2017 landelijk gemiddeld 114 kg gescheiden GFT per inwoner is ingezameld en in 2018 per 
inwoner 138 kg. De hoeveelheid gescheiden aangeboden GFT in Leusden is lager. Dit komt 
hoofdzakelijk door het gebruik van de openbare tuingroendepots; in Leusden werd in 2018 110 kg 
grof groen per inwoner ingezameld, landelijk gemiddeld was dat 54 kg per inwoner. 

De toename gescheiden GFT is ook zichtbaar in de hoeveelheid GFT dat ongescheiden met het 
restafval wordt weggegooid; deze neemt vanaf 2017 zichtbaar af. Gemiddeld wordt in de gemeenten 
van stedelijkheidsklasse 3 in de provincie Utrecht 43 kg GFT per inwoner per jaar ongescheiden bij 
het restafval gegooid. In Leusden is dat 22 kg. In gemeente Leusden wordt het GFT dus beter 
gescheiden aangeboden dan in vergelijkbare gemeenten. 

 

Aanbeveling 

Aanbevolen wordt het inzamelbeleid GFT op hoofdlijnen niet te wijzigen. Wel wordt aanbevolen de 
afweging te maken de wekelijkse huis-aan-huis inzameling in de zomer te stoppen (en daarmee de 
inzameling aan huis jaarrond te houden op 1 x / 2 weken). Dit bespaart kosten. De wekelijkse 
inzameling in de zomer is gebaseerd op het tegengaan van stankhinder, maar uit onderzoek door 
bureau De AfvalSpiegel blijkt dat stank al na 1 warme dag optreedt. Bovendien levert de wekelijkse 
inzameling, conform dit onderzoek,  geen extra kg’s GFT op. Het is daarnaast raadzaam blijvend te 
communiceren dat GFT (waaronder ook etensresten) zoveel mogelijk gescheiden worden 
aangeboden en dat er geen onbedoelde materialen in de tuingroendepots worden aangeboden. 

 

4.5 PMD 
 

Inzameling 

De inzameling van PMD is in gemeente Leusden als volgt georganiseerd: 

 Inzameling laagbouw kernen: minicontainer aan huis, 1 x / 2 weken (*) 
 Inzameling hoogbouw:  wegbrengen naar ondergrondse verzamelcontainer 
 Inzameling buitengebied: minicontainer aan huis, 1 x / 2 weken (*) 
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(*): Deze inzamelwijze is in 2017 gewijzigd. Daarvoor diende PMD te worden weggebracht naar een 
ondergrondse verzamelcontainer. Wanneer huishoudens geen minicontainer PMD aan huis 
willen, dan is er de mogelijkheid om het weg te brengen naar een openbaar toegankelijke 
verzamelcontainer. 

De landelijk best presterende inzamelsystemen PMD met betrekking tot milieu prestaties zijn in 
volgorde: 1) minicontainers, 2) zak en 3) verzamelcontainers. 

 

Resultaten enquête 

 De meeste respondenten (73%) in de laagbouw en het buitengebied zetten de minicontainer 
PMD elke inzamelronde (1 x / 2 weken) aan straat. 

 Bij het aan straat zetten is de vullingsgraad van de minicontainer als volgt: 
kwart vol: 7% 
half vol: 25% 
driekwart vol: 40% 
vol:  28%. 

 13% van de respondenten uit de laagbouw brengt het PMD ook wel eens naar een 
ondergrondse verzamelcontainer. 

 De meeste respondenten verwachten niet voldoende capaciteit te hebben voor het PMD 
wanneer de minicontainer nog maar 1 keer per 4 weken wordt geleegd. Dit geldt met name 
voor respondenten waarbij de container nu al meestal vol zit. 

1 x/ 4 weken is onvoldoende (te lage frequentie): 65% 
1 x / 4 weken is voldoende (goede frequentie):  29% 
Mag minder frequentie dan 1 x / 4 weken:  2% 

 Voor bijna alle respondenten is het (meestal) duidelijk wat wordt verstaan onder plastic 
verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons. 

 Respondenten geven de inzameling van PMD gemiddeld een 7,8. 8% geeft een onvoldoende. 

 

Prestaties 

Sinds 2009 is het landelijk verplicht om plastic verpakkingsafval gescheiden in te zamelen. In de 
periode tot en met 2015 is in gemeente Leusden alleen kunststof verpakkingsmateriaal (P) apart 
ingezameld, gemiddeld 4,8 kg per inwoner per jaar. 

Vanaf 2016 wordt het kunststof verpakkingsmateriaal, het blik (M) en de drankenkartons (D) in een 
stroom ingezameld (PMD). In 2016 is 9,1 kg per inwoner ingezameld. Deze hoeveelheid neemt in 
2017 fors toe tot 26,2 kg en in 2018 tot 31,9 kg per inwoner. Naar verwachting neemt de 
hoeveelheid nog maar een licht toe, tot 33 kg in 2019. 

Het Grondstoffenplan raamde de hoeveelheid PMD na invoering van het Nieuwe Inzamelen en diftar 
op 28,6 kg per inwoner per jaar. Dit blijkt een nauwkeurige aanname. De gewijzigde 
inzamelsystemen (drankenkartons en blik mogen vanaf 2016 bij het plastic, het gebruik van de 
minicontainer PMD vanaf 2017 en de invoering van diftar in 2018) hebben dus duidelijk een positief 
effect op de bruto gescheiden ingezamelde hoeveelheden PMD. 

In 2014 werd in Leusden nog 29 kg PMD per inwoner ongescheiden met het restafval afgevoerd, in 
2018 is dit in lijn met het bovenstaande afgenomen tot 5 kg per inwoner. Gemiddeld wordt in de 
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gemeenten van stedelijkheidsklasse 3 in 2018 in onze provincie 16 kg PMD per inwoner per jaar bij 
het restafval gegooid. In gemeente Leusden is dat dus 5 kg per inwoner. In gemeente Leusden wordt 
het PMD dus beter gescheiden aangeboden dan in vergelijkbare gemeenten in de provincie Utrecht. 
Op basis van deze gegevens groeit de geraamde hoeveelheid in 2019 en 2020 daarom nog maar 
beperkt. 

Uit een landelijke vergelijking met gemeenten met dezelfde stedelijkheidsklasse als Leusden volgt dat 
in 2017 landelijk gemiddeld 21 kg gescheiden PMD per inwoner is ingezameld en in 2018 33 kg. 
Leusden loopt dus in de pas met het landelijk gemiddelde. 

 

Sorteeranalyse 

Om een gedetailleerd beeld te krijgen van de specifieke samenstelling van in gemeente Leusden 
aangeboden PMD is in juli 2019 daar op één dag handmatig onderzoek naar gedaan door een 
gespecialiseerd bureau. In dit onderzoek is nagenoeg geen verschil aangetroffen in de samenstelling 
(gewichtspercentages) van het aangeboden PMD in minicontainers en het PMD in 
verzamelcontainers. De resultaten van deze sorteeranalyse zijn opgenomen in bijlage D. De conclusie 
van het onderzoek sluit aan bij de resultaten van de afgelopen jaren: circa 70% van het ingezamelde 
PMD is goed recyclebaar. 

 

Aanbeveling 

Een mogelijk verbeterpunt is een uitbreiding van het areaal verzamelcontainers bij hoogbouw en bij 
milieu-eilanden. In 2019 is gestart met dit onderzoek, waarbij bewoners en VVE’s van hoogbouw zijn 
benaderd door de gemeente. Verder wordt in het algemeen aanbevolen te communiceren over het 
apart aanbieden van PMD, maar meer in het bijzonder op het belang van de kwaliteit daarvan (‘wat 
mag wel en wat mag niet bij het PMD’). 

 

4.6 Oud papier en karton (OPK) 
De aparte inzameling van papier is al tientallen jaren gebruikelijk en de kwaliteit staat over het 
algemeen niet ter discussie. Papier wordt relatief goed gescheiden ingezameld en gerecycled; er 
wordt in Nederland netto 75 procent teruggewonnen. De technische uitdaging van het recycleproces 
ligt in het verwijderen van inkt, lijm en vervuilingen als kaasresten uit pizzadozen. 

De landelijk best presterende inzamelsystemen voor OPK met betrekking tot milieu prestaties zijn in 
volgorde: 1) minicontainers, gebundeld en 3) verzamelcontainers. 

 

Inzameling 

In Leusden wordt op de volgende wijzen papier ingezameld: 

 Inzameling laagbouw kernen: in dozen aan huis, 1 x / 2 weken 
 Inzameling hoogbouw: in dozen aan huis, 1 x / 2 weken, of wegbrengen naar ondergrondse 

verzamelcontainer 
 Inzameling buitengebied: minicontainer aan huis, 1 x / 4 weken (*). 
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(*): Inzamelwijze gewijzigd in 2017. Daarvoor diende het papier in dozen te worden aangeboden. 

De huishoudens in het buitengebied hebben de keuze om geen gebruik te maken van de 
minicontainer. Zij kunnen het papier, net als iedereen, wegbrengen naar een verzamelcontainer of 
het brengstation. 

 

Resultaten enquête 

 Het aanbiedgedrag is als volgt: 
o Gebundeld aan straat:    73% 
o Ondergrondse verzamelcontainer: 9% 
o Brengen naar een school of vereniging: 9% 
o Minicontainer:    4% 

 De overgrote meerderheid (81%) van de respondenten in het buitengebied zet de 
papiercontainer elke inzamelronde (1 x / 4 weken) aan de straat. Bij de meeste respondenten 
zit de container dan voor driekwart (35%) of helemaal (58%) vol. 

 De meeste respondenten geven de voorkeur aan hun huidige wijze van papier aanbieden. 
22% van de respondenten dat het papier nu gebundeld aan de straat zet, geeft de voorkeur 
voor een minicontainer. 

 De respondenten geven de inzameling van het papier gemiddeld een 7,6. 12% geeft een 
onvoldoende. 

 

Prestaties 

De hoeveelheid ingezameld oud papier (90%) en karton (10%) neemt jaarlijks af. In 2009 was dit nog 
83 kg per inwoner, in 2018 bedroeg dit 61 kg. De komende jaren zal dit naar verwachting verder 
afnemen. In het Grondstoffenplan is als effect van het Nieuwe Inzamelen en diftar de hoeveelheid 
OPK geraamd op 80 kg per inwoner per jaar. 

De afname in ingezamelde hoeveelheden is in lijn met de landelijke trend; er worden namelijk steeds 
minder kranten en reclamefolders gedrukt. Dit is schijnbaar van grotere invloed dat het Nieuwe 
Inzamelen en diftar. Ook de hoeveelheid ongescheiden papier dat met het restafval wordt 
weggegooid neemt af. In 2014 was dit in Leusden nog ongeveer 14 kg per inwoner, in 2018 is dit 
afgenomen tot 4 kg per inwoner. Daaruit volgt dat het papier wel steeds beter gescheiden wordt 
aangeboden. In gemeente Leusden wordt het papier ook beter gescheiden aangeboden dan in 
vergelijkbare gemeenten in de provincie Utrecht. Landelijk gemiddeld werd in 2017 54 kg papier en 
karton per inwoner gescheiden ingezameld en in 2018 per inwoner 60 kg. 

 

Aanbeveling 

In het Grondstoffenplan is opgenomen dat er onderzoek wordt gedaan om de inzameling van papier 
te optimaliseren. Een mogelijkheid is dat laagbouwhuishoudens in de kernen de gelegenheid wordt 
geboden gebruik te maken van een minicontainer (i.p.v. het aanbieden in dozen). Dit onderzoek 
bevindt zich nog in de voorbereidingsfase. Aanbevolen wordt een eventuele wijziging in 
inzamelmiddel scherp af te wegen tegen de kosten en de verwachte verbetering in gescheiden 
aangeboden kg’s papier. 
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4.7 Glas 
De aparte inzameling van glas is ook al tientallen jaren gemeengoed. Het aandachtspunt voor glas is 
een gewenste toename van scheiding op kleur (bruin, groen en wit apart). Glas dient in Leusden te 
worden weggebracht naar ondergrondse verzamelcontainers. Dit is in 2017 niet gewijzigd. De 
jaarlijks apart ingezamelde hoeveelheid glas is stabiel, met een enigszins dalende trend over de 
afgelopen jaren. In de periode tot en met 2014 is in Leusden gemiddeld per jaar 32 kg glas per 
inwoner ingezameld. In de jaren daarna is dit gemiddeld 29 kg. In het restafval wordt jaarlijks circa 2 
kg glas per inwoner per jaar ongescheiden weggegooid. 

In het Grondstoffenplan en het raadsvoorstel is de hoeveelheid glas als effect van het Nieuwe 
Inzamelen en diftar geraamd op 35 kg per inwoner per jaar. 

Uit de landelijke benchmark volgt dat in gemeenten met dezelfde stedelijkheidsklasse als Leusden in 
2017 gemiddeld 21 kg gescheiden glas per inwoner is ingezameld en in 2018 per inwoner 24 kg. 
Leusden scoort daarbij beter dan landelijk gemiddeld. 

Aanbevolen wordt het inzamelbeleid voor glas niet te wijzigen. 

 

4.8 Textiel 
Textiel wordt in Leusden op meerdere wijzen ingezameld. Het wordt met een vergunning van de 
gemeente 4 x / jaar huis-aan-huis door charitatieve instellingen opgehaald en het kan worden 
weggebracht naar circa 20 verzamelcontainers van het Kringloopcentrum en naar de milieustraat 
(verzamelcontainer van Reshare). Daarnaast wordt een ons onbekende hoeveelheid textiel 
ingezameld via een aantal private verzamelcontainers bij winkels. 

Al het door het Kringloopcentrum ingezamelde textiel wordt afgevoerd naar en gesorteerd bij 
Kringtex in Amersfoort. Een deel van het goed bruikbare materiaal wordt vervolgens weer door het 
Kringloopcentrum Leusden bij Kringtex besteld voor verkoop. 

De totale ingezamelde hoeveelheden huis-aan-huis (4 x / jaar) en in de verzamelcontainers van het 
Kringloopcentrum en van Reshare loopt jaarlijks enigszins toe; van gemiddeld 5,2 kg per inwoner per 
jaar in de periode 2012 t/m 2016, tot 6,2 kg in 2017 en 7,7 kg in 2018. Volgens het Kringloopcentrum 
is de kwaliteit stabiel. In Leusden wordt meer gescheiden textiel ingezameld dan landelijk gemiddeld 
(in 2018 was dat 5 kg per inwoner). 

Aanbevolen wordt de mogelijkheid te verkennen om de inzameling aan huis (4 x / jaar) uit te 
besteden aan het Kringloopcentrum. 
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5. Financiën 
 

5.1 Financieel verloop 
De kosten voor inzameling en verwerking van huishoudelijk afval worden in beginsel 100% gedekt uit 
de baten afvalstoffenheffing. Eventuele overschotten en tekorten worden verrekend met de 
voorziening egalisatiereserve afvalstoffenheffing. 

In de periode 2016 tot en met 2018 kende de begrote en gerealiseerde afvalfinanciën in de 
gemeente Leusden het volgende verloop: 

  

De stand van de voorziening egalisatie afvalstoffenheffing heeft zich daarop telkens op 1 januari als 
volgt ontwikkeld: 

1-1-2016: € 16.148 
1-1-2017: € 13.408 
1-1-2018: € 76.822 
1-1-2019: € 0 

Het gerealiseerde nadelig saldo ultimo 2018 is voor € 76.822 gedekt uit de reserve 
afvalstoffenheffing (die daarmee volledig is ingezet) en het restant van € 517.156 is gedekt uit de 
algemene reserve. 

De conclusie is dat de gemeente Leusden momenteel over een onvoldoende gevulde reserve 
afvalstoffenheffing beschikt. De risico’s op kostenoverschrijding zijn hiermee onvoldoende gedekt. 
Daarnaast staat de prijs voor de vergoeding van oud papier medio 2019 op een dieptepunt en wordt 
nog onvoldoende rekening gehouden met de terugloop van de vergoeding voor PMD. Mogelijk zal dit 
een negatief effect hebben bij de afwikkeling van de begroting 2019. De huidige tarieven van de 
afvalstoffenheffing Leusden zijn te laag om de kosten van de afvalbegroting 2020 te dekken. Het is 
daarmee onvermijdelijk dat de tarieven zullen moeten stijgen. 

 

5.2 Resultaat 2018 
2018 is het eerste (en op dit moment enige) volledige jaar waarin de eerste effecten van zowel het 
Nieuwe Inzamelen als diftar financieel inzichtelijk zijn te maken. In de verschillenanalyse in de 
Jaarrekening 2018 is openbaar gerapporteerd over deze eerste financiële resultaten van de 
beleidswijzigingen afval. In deze verschillenanalyse zijn op hoofdlijnen de volgende punten benoemd: 

 Een lagere opbrengst afvalstoffenheffing geeft een nadeel van € 230.000. Dit wordt met 
name veroorzaakt door een substantieel lagere frequentie aanbiedingen restafval dan 
geraamd (minder diftar inkomsten). Het gewenste beleidseffect, daling van de hoeveelheid 
restafval, is groter dan verwacht. 

Jaar Kosten Baten Saldo Kosten Baten Saldo
2016 2.242.209€  2.139.200€    -103.009€   2.190.476 2.120.235€    -70.240€          
2017 3.173.586€  3.133.382€    -40.204€     3.100.847 3.124.057€    23.210€            
2018 3.373.801€  3.563.455€    189.654€    3.926.177 3.332.198€    -593.979€        

Begroot Gerealiseerd
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 De gerealiseerde vergoedingen vanuit het Afvalfonds waren € 184.000 lager dan geraamd. 
Dit is veroorzaakt door het verschil in bruto ingezameld PMD en het netto deel (circa 70%) 
dat in aanmerking komt voor een vergoeding. 

 Voor het invoeren van de diftar heeft GBLT kosten moeten maken voor de inrichting van 
software, ontwikkelen van aanslagbiljetten en het opleggen van de aanslag diftar, wat tot 
een incidenteel nadeel leidt van € 43.000. 

 De kosten voor het inzamelen van restafval, PMD, GFT en glas geeft in totaal een voordeel 
van € 80.000. Dit wordt veroorzaakt doordat het oude inzamelcontract een andere 
tariefstructuur kende. 

 De kosten voor het verwerken en inzamelen van oud papier & karton geeft een nadeel van € 
226.000. Hiertegen staat een hogere opbrengst van € 160.000. 

 

Uit de landelijke benchmark over 2018 blijkt dat in gemeente Leusden de totale afvalbeheerkosten 
relatief laag zijn. De inzamel- en verwerkingskosten voor de grondstoffen papier, PMD en glas zijn, 
zowel per huisaansluiting als per ton, relatief wel hoog. Dit komt mede door het hoge serviceniveau 
(zie hoofdstuk 3). Voor restafval daarentegen zijn de kosten relatief laag. 

 

5.3 Tariefontwikkeling afval verwerken 
De kosten voor het verwerken van afval en grondstoffen nemen jaarlijks toe. Dat komt grotendeels 
door externe invloeden zoals een jaarlijks hogere rijksbelasting op het verbranden van restafval en 
door autonome groei van verwerkingstarieven. De twee hoogste verwerkingstarieven voor de 
gemeente Leusden zijn die voor GFT en restafval. Het verwerkingstarief voor GFT stijgt van € 50,70 
per ton in 2017 tot bijna € 56 per ton in 2020 (conform de begroting van AVU). 

De tariefontwikkeling voor restafval per ton, inclusief de afvalstoffenbelasting15, is als volgt: 

2016: € 61,09 
2017: € 62,36 (+ 2,1% t.o.v. het voorgaande jaar) 
2018: € 63,90 (+ 2,5%) 
2019: € 72,12 (+ 12,9%) 
2020: € 89,23 (+ 23,7%) 

Hieruit volgt duidelijk dat het verwerken van restafval sinds 2019 significant duurder wordt. Naar 
verwachting neemt het verwerkingstarief vanaf 2021 nog verder toe, omdat AVU dan een nieuwe 
aanbesteding voor de verwerking van restafval en GFT moet hebben gerealiseerd. Door autonome 
prijsontwikkeling zullen de verwerkingstarieven dan verder toenemen. De gemeente heeft dus, naast 
de vastgestelde milieu ambitie, een belangrijk financieel argument om de hoeveelheid restafval zo 
laag mogelijk te houden. 

Daarnaast dalen over het algemeen de hoogtes van de vergoedingen die de gemeente ontvangt voor 
apart ingezamelde grondstoffen. De prijs voor oud papier en karton wordt maandelijks vastgesteld 
op basis van macro-economische ontwikkelingen, voornamelijk bepaalt door afzetmogelijkheden in 
Azië en concurrentie uit de VS. In januari 2018 ontving de gemeente nog € 97,50 voor een ton papier 
en € 122,50 voor karton. In juli 2019 zijn deze vergoedingen fors naar beneden bijgesteld tot 

                                                             
15 De landelijke afvalstoffenbelasting is sinds 2015 van kracht op het verbranden en storten van (rest)afval. In 2015 bedroeg deze extra 
belasting € 13 per ton, in 2019 is het tarief € 31,39 en voor het jaar 2020 wordt gerekend met een tarief van € 37 per ton. 
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respectievelijk € 50 en € 60. Dit is lager dan voorzien in de begroting 2019. Eerder in dit rapport is 
verwoord dat de vergoedingen voor verpakkingsmateriaal terugloopt. 

 

5.4 Afvalstoffenheffing 
 

Tarieven en belastingdruk 

Tot en met 2017 kende Leusden alleen een heffingssysteem op basis van vastrecht, voor één- of voor 
meer-persoons huishoudens. In 2018 is het vastrechtsysteem uitgebreid met diftar op de 
aanbiedfrequentie van restafval. In bijlage E is een historisch overzicht opgenomen van de 
gehanteerde tarieven en de gerealiseerde gemiddelde belastingdruk afvalstoffenheffing per 
huishouden. Hieruit volgt dat de gemiddelde gerealiseerde belastingdruk per huishouden in de 
afgelopen jaren over het algemeen - in een lange termijn - fors is gedaald. Zo is de geraamde druk in 
2019 25% lager dan in 2010. In de laatste drie jaren van de periode waarin alleen vastrecht werd 
toegepast, de jaren 2015 t/m 2017, was er wel een toename in de belastingdruk. Dit was het gevolg 
van de extra en steeds toenemende rijksbelasting per 2015 op het verbranden van restafval. Deze 
belasting is nog steeds en in toenemende mate van toepassing. 

Bij de bestuurlijke vaststelling van de tarieven vastrecht en diftar in 2018 in gemeente Leusden, is 
gekozen voor het scenario waarbij het ditar-tarief zowel het afval scheiden stimuleert als 
ongewenste effecten zoals afvaltoerisme en –dumping beperkt. Bovendien was de tariefstelling voor 
diftar mede gebaseerd op de hoogte van het tarief in omliggende gemeenten. De geraamde 
gemiddelde belastingdruk per huishouden voor 2018 bedroeg € 191. In werkelijkheid, zo blijkt 
achteraf, is de gerealiseerde gemiddelde belastingdruk € 175 per huishouden (zie bijlage E). Bij de 
invoering van diftar in 2018 is de belastingdruk dus sterk afgenomen, terwijl de kosten niet zijn 
afgenomen. Dit komt omdat in de praktijk minder vaak restafval is aangeboden dan in 2017 is 
geraamd. Daarmee zijn de baten onvoldoende om de (als maar stijgende) kosten te dekken. 

 

Benchmark afvalstoffenheffing 

Er zijn drie vergelijkingen gemaakt om de hoogte van de afvalstoffenheffing van de gemeente 
Leusden te vergelijken met andere gemeenten. 

 

Landelijke benchmark 2018 

In Leusden was in 2018 de belastingdruk lager dan bij vergelijkbare gemeenten in Nederland. Dit 
geldt voor zowel het vastrecht (in Leusden € 145, in Nederland gemiddeld € 171) als het diftar (in 
Leusden € 0,25 / 10 liter restafval, in Nederland € 0,34 / 10 liter). 

 

Vergelijking met gemeenten met gelijk aantal inwoners 

Op 1 januari 2019 telde Leusden 30.028 inwoners. Er is gekeken naar de tarieven afvalstoffenheffing 
2019 bij de 10 gemeenten met net iets minder inwoners en bij de 10 gemeenten die net iets meer 
inwoners hebben (op basis van CBS). De resultaten zijn opgenomen in bijlage F. 
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De helft van deze gemeenten hanteert een vorm van diftar restafval op basis van volume container. 
Een gemeente, gemeente Bernheze, hanteert diftar op basis van volume (€ 2,45 per keer dat de 240 
liter minicontainer wordt aangeboden) én gewicht (€ 0,32 per kg restafval). Er is daarnaast een 
variatie in het vastrechtdeel, gebaseerd op woningtype (laagbouw of hoogbouw) of op het aantal 
gezinsleden (eenpersoons of meer-persoons). Ondanks deze verschillen, is wel aan te geven in welke 
gemeenten de geraamde belastingdruk afvalstoffenheffing voor de inwoners hoger of lager is dan in 
Leusden. In vier gemeenten is deze lager dan in Leusden, in de overige 16 vergeleken gemeenten is 
deze hoger. Op deze vergelijkswijze is de belastingdruk afval in de gemeente Leusden dus laag. 

 

Vergelijking met regionale gemeenten 

Daarnaast zijn de tarieven van Leusden vergeleken met 15 grenzende en omliggende gemeenten. Het 
overzicht is opgenomen in bijlage G. Vanuit dezelfde uitgangspunten als hierboven geformuleerd is 
ook hier de conclusie dat de belastingdruk in Leusden relatief laag is. In drie gemeenten (Soest, 
Nijkerk en Bunschoten) is deze lager, in de overige 12 regionale gemeenten is deze hoger. 

 

5.5 Financieel effect beleidswijziging op de verwerkingskosten 
Ten behoeve van deze evaluatie is een analyse opgesteld van het financiële verschil tussen: 

- de jaarlijkse gerealiseerde (2017 en 2018) en te realiseren (2019 en 2020) 
verwerkingskosten, gebaseerd op de werkelijk ingezamelde hoeveelheden; en 

- de veronderstelde verwerkingskosten in de genoemde periode, gebaseerd op de geraamde 
hoeveelheden als het Nieuwe Inzamelen en Diftar niet zouden zijn ingevoerd. 

De veronderstelde verwerkingskosten zijn gebaseerd op een autonome lichte vermindering van de 
hoeveelheid fijn restafval en een lichte toename van GFT en PMD, een extrapolatie van de resultaten 
in de afgelopen jaren zoals opgenomen in bijlage B. Voor GHA, papier & karton, glas en textiel zijn 
deze berekeningen niet gemaakt, omdat de verschillen (zowel in hoeveelheden als in kosten) 
daarvoor te klein zijn. In bijlage H is een overzicht opgenomen van deze doorrekeningen. 

Uit het overzicht volgt dat: 

 Door de gerealiseerde afname van de hoeveelheid fijn restafval in vergelijking met de 
verwachte hoeveelheid wanneer het Nieuwe Inzamelen en diftar niet zouden zijn ingevoerd 
de verwerkingskosten in 2017 met afgerond € 64.000 zijn afgenomen. De verwerkingskosten 
fijn restafval dalen jaarlijks (tot een geraamd voordeel van € 196.000 in 2020). De reden van 
dit toenemend kostenvoordeel is het jaarlijks stijgende verwerkingstarief. 

 Door de beleidswijziging is de hoeveelheid gescheiden ingezameld GFT toegenomen. 
Daarmee nemen de verwerkingskosten ook toe, van een gerealiseerd nadeel van € 17.000 in 
2017 tot een geraamd nadeel van € 43.000 in 2020. 

 De doorrekening van PMD is complex, omdat zowel sprake is van verwerkingskosten als van 
een jaarlijks lager vergoedingstarief. Bovendien is de hoogte van deze vergoeding onzeker, 
omdat een deel (30%) van het ingezamelde materiaal niet wordt vergoed. Daarom is vooral 
in het eerste jaar (2017) het kostenvoordeel van € 55.000 hoog en neemt deze naar 
verwachting af tot € 23.000 in 2020. 

 Resumerend bedraagt het kostenvoordeel als gevolg van de beleidswijziging op de 
verwerking van fijn restafval, GFT en PMD in 2017 € 102.000 en neemt dit voordeel toe tot 
circa € 175.000 in 2020. 

Grondstoffenbeleidsplan      |  



30 
 

BIJLAGE A: Resultaten afvalenquête augustus 2019 
 
De resultaten van de enquête zijn als apart rapport toegevoegd. 

 

  

Dat is Bijlage 5.
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BIJLAGE B: Ingezamelde hoeveelheden 
 

 

 

 Het Grondstoffenplan is opgesteld op basis van de resultaten (tot en met) 2014. 
 Vanaf 2016 worden blik (M) en drankenkartons (D) samen met het plastic (P) ingezameld. 
 In 2017 is het Nieuwe Inzamelen ingevoerd. 
 In 2018 is diftar ingevoerd. 
 De hoeveelheid fijn restafval in 2018 van 71 kg per inwoner mag met 1,6 kg (bedrijfsafval en 

prullenbakkenafval) naar beneden worden bijgesteld tot afgerond 69 kg per inwoner. 
 De hoeveelheden in 2019 en 2020 zijn ramingen. 
 De raming is gebaseerd op het effect van de invoering van het Nieuwe Inzamelen en diftar 

(ultimo 2018). 

 

  

Jaar

GHA Restafval totaal
gerealiseerd raming gerealiseerd gerealiseerd gerealiseerd raming gerealiseerd raming gerealiseerd raming gerealiseerd raming

2009 159 35 194 85 83 28
2010 155 36 191 76 4,3 82 33
2011 146 38 184 76 4,5 85 33,7
2012 151 34 185 82 4,7 73 31,9
2013 153 30 183 81 4,9 66 33,5
2014 150 31 181 82 4,7 70 31,3

gemiddelde t/m 2014 152 34 186 80 4,6 77 31,9

2015 153 34 187 80 5,8 67 27,7
2016 145 34 179 80 9,1 65 29,5
2017 107 28 135 90 26,2 68 29,1
2018 71 64 17 88 102 130 31,9 28,6 61 80 28,4 35
2019 62 15 77 105 33 62 28,0
2020 60 106 34 60 27,5

Ingezamelde hoeveelheden per kg per inwoner per jaar

GFT (bruto)Fijn restafval PMD OPK Glas
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BIJLAGE C: Samenstelling fijn restafval 
 

Regelmatig wordt de samenstelling van het aangeboden fijn huishoudelijk restafval in Leusden 
geanalyseerd. De meeste recente analyse is in november 2018 uitgevoerd. De samenstelling van het 
huishoudelijk restafval is, op basis van gewicht, hieronder in drie groepen opgenomen. De eerste 
groep heeft betrekking op afval dat als gescheiden grondstof kan worden aangeboden voor 
inzameling aan huis of via verzamelcontainers. 

     %gewicht kg / inwoner / jaar 

Als gescheiden grondstof aan te bieden voor inzameling aan huis of via een verzamelcontainer: 

GFT (vooral keukenafval): 31,2%  22 kg 

Herbruikbaar papier:  5,5%  4 kg 

PMD:    7,0%  5 kg 

Glas:    2,9%  2 kg 

Textiel:    5,2%  4 kg 

 Subtotaal:   51,8%  37 kg 

 

Als gescheiden grondstof aan te bieden bij de milieustraat of elders: 

Metaal:    1,1%  1 kg 

Hard kunststof:   5,3%  4 kg 

Hout:    3,0%  2 kg 

Steen / puin:   2,8%  2 kg 

KCA:    0,1%  0 kg 

Apparaten:   0,4%  0 kg 

 Subtotaal:   12,7%  9 kg 

 

Overig  / aan te bieden als restafval: 

 Luiers:    14,3%  10 kg 

 Niet herbruikbaar papier: 10,1%  7 kg 

 Ondefinieerbaar:  11,1%  8 kg 

 Subtotaal:   35,5%  25 kg 

 

Uit het bovenstaande volgt dat op jaarbasis 46 kg per inwoner aan grondstoffen bij het restafval 
wordt gegooid en dus niet in aanmerking komt voor hergebruik of duurzame verwerking. 
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BIJLAGE D: Sorteeranalyse PMD 
 

In juli 2019 is eenmalig de samenstelling van het in de PMD container, zowel minicontainers PMD als 
verzamelcontainers PMD, aangeboden materiaal geanalyseerd. 

 

Het juist aangeboden PMD bestaat gemiddeld uit: 

 Lege kunststof verpakkingen (P):    59,3% 
 Lege metalen verpakkingen (M):      4,6% 
 Lege drankenkartons (D):       8,0% 

Totaal gemiddeld:      71,9% 

De overige 28,1% (gewichtspercentages) betreft vervuiling. De gemiddelde aangetroffen 
hoeveelheden en samenstelling daarvan zijn: 

 overige kunststoffen:        3,5% 
aangetroffen zijn: tuinslangen, kledinghangers, speelgoed, 
landbouwplastic, een ijsblokjesmaker, een afwasborstel, 
een deksel, een bril, potjes, een bak en een vliegenmepper. 

 overige metalen:        0,8% 
aangetroffen zijn: een stang, een deksel, kabels, sieraden, 
een veegblik, een schaar en een ventilator. 

 niet lege drankenkartons:       0,3% 
 overige vervuiling:      23,6% 

aangetroffen zijn: glas, glazen, papier, karton, textiel, 
kunstgras, hygiënisch papier, ontlasting, etensresten,  
kunststof verpakkingen met aluminium laagje, kattengrind, 
luchtbedden, een frituurpan, een staafmixer, piepschuim en  
kleine elektrische apparaten. 

Totaal gemiddeld:      28,1% 
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BIJLAGE E: Tarieven afvalstoffenheffing gemeente Leusden  
 

Tot en met 2017 kende Leusden alleen een heffingssysteem op basis van vastrecht, voor één- of 
meer-persoons huishoudens. In 2018 is het vastrechtsysteem uitgebreid met diftar op de 
aanbiedfrequentie van restafval. 

 

 

 

 De gemiddelde belastingdruk 2018 is gerealiseerd en gebaseerd op: 
vastrecht € 145 + gemiddeld 11,4 aanbiedingen 30 liter + gemiddeld 14,6 aanbiedingen 60 
liter. 

 De gemiddelde belastingdruk 2019 is geraamd en gebaseerd op: 
vastrecht € 147 + gemiddeld 10,5 aanbiedingen 30 liter + gemiddeld 13,5 aanbiedingen 60 
liter. 
 

  

Jaar Gemiddelde belastingdruk
per huishouden

1-persoons huishouden meer-persoons huishouden
2010 € 192 € 233 € 233
2011 € 166 € 208 € 208
2012 € 143 € 179 € 179
2013 € 124 € 155 € 155
2014 € 122 € 153 € 153
2015 € 135 € 169 € 169
2016 € 145 € 181,50 € 181,50
2017 € 156 € 195 € 195

30 liter 60 liter 240 liter
2018 € 0,72 € 1,44 € 5,76 € 174,50
2019 € 0,72 € 1,44 € 5,76 € 174

Diftar
Afhankelijk van omvang huishouden

Vastrecht

Voor elk huishouden hetzelfde
€ 145
€ 147
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BIJLAGE F: Afvalstoffenheffing 2019 gemeenten even groot als 
Leusden 

 

Hieronder zijn de benchmark tarieven afvalstoffenheffing 2019 bij de 20 gemeenten met bijna 
evenveel inwoners als gemeente Leusden opgenomen. 

De belastingdruk is bij benadering en gemiddeld, op basis van laagbouw, meer-persoons 
huishoudens en zoveel mogelijk (indien van toepassing) op basis van 10 keer per jaar een 
minicontainer aanbieden. 

De minicontainer restafval is in gemeente Leusden echter een uitzondering (veruit de meeste 
huishoudens maken gebruik van een ondergrondse verzamelcontainer). Toch is gekozen voor de 
fictieve aanname dat, om een vergelijking te kunnen maken met de genoemde overige gemeenten, 
vooral gebruik wordt gemaakt van een minicontainer. Hierdoor wijkt de hieronder genoemde 
belastingdruk in Leusden af van de weergave in bijlage E. 

 

 

 

 

  

Gemeente Inwoners Belastingdruk

1 jan. 2019 laagbouw hoogbouw 1-persoons meer-persoons 30 liter 60 liter 140 liter 180 liter 240 liter per kg 60 liter 140 liter 180 liter
Winterswijk 28.907 € 164,00 € 164,00 € 1,25 € 5,00 € 7,50 € 239
Sint-Michielsgestel 28.982 € 80,04 € 105,60 € 2,12 € 4,92 € 8,44 € 0,99 € 2,30 € 186
Boxmeer 29.059 € 180,36 € 180,36 € 0,75 € 1,50 € 208
Diemen 29.205 € 267,00 € 337,20 € 337
Krimpen aan den IJssel 29.353 € 252,56 € 275,52 € 275
Uithoorn 29.450 € 263,94 € 263,94 € 264
Oost Gelre 29.700 € 136,00 € 136,00 € 1,20 € 3,60 € 5,84 € 211
Opsterland 29.715 € 153,00 € 153,00 € 1,10 € 6,25 € 0,50 € 220
Best 29.823 € 237,84 € 237,84 € 238
Bergen (Noord-Holland) 29.965 € 255,00 € 340,00 € 340
Leusden 30.028 € 147,00 € 147,00 € 0,72 € 1,44 € 5,76 € 205
Halderberge 30.191 € 160,80 € 160,80 € 1,37 € 4,78 € 8,20 € 242
Gemert 30.458 € 125,04 € 125,04 € 3,10 € 5,60 € 8,70 € 14,60 € 271
Boxtel 30.738 € 142,00 € 201,00 € 4,55 € 5,19 € 6,15 € 204
Bernheze 30.802 € 95,00 € 95,00 € 2,45 € 0,32 € 180
Valkenswaard 30.892 € 175,00 € 224,77 € 225
Hendrik-Ido-Ambacht 30.962 € 229,56 € 326,16 € 326
Noordenveld 31.270 € 161,20 € 202,35 € 202
Renkum 31.304 € 203,70 € 243,10 € 0,50 € 1,00 € 3,00 € 5,00 € 293
Echt-Susteren 31.646 € 155,25 € 232,90 € 233
Aalsmeer 31.724 € 244,00 € 290,00 € 290

GFTRestafval
Vastrecht Diftar
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BIJLAGE G: Afvalstoffenheffing 2019 buur(t)gemeenten 
 

Hieronder zijn de benchmark tarieven afvalstoffenheffing 2019 bij de omliggende gemeenten 
weergegeven. 

De belastingdruk is bij benadering en gemiddeld, op basis van meer-persoons huishoudens en 10 
keer per jaar een minicontainer aanbieden. 

De minicontainer restafval is in gemeente Leusden echter een uitzondering (veruit de meeste 
huishoudens maken gebruik van een ondergrondse verzamelcontainer). Toch is gekozen voor de 
fictieve aanname dat, om een vergelijking te kunnen maken met de genoemde overige gemeenten, 
vooral gebruik wordt gemaakt van een minicontainer. Hierdoor wijkt de hieronder genoemde 
belastingdruk in Leusden af van de weergave in bijlage E. 

 

 

 

 

 

 

  

Gemeente Inwoners Belastingdruk
1 jan. 2019 1-persoons meer-persoons 30 liter 60 liter 140 liter 240 liter

met alleen vastrecht
Barneveld 57.960 179€         298€                   298€               
Utrechtse Heuvelrug 49.563 216€         271€                   271€               
De Bilt 42.809 138€         267€                   267€               
Amersfoort 156.294 207€         260€                   260€               
Renswoude 5.258 227€         254€                   254€               
Bunnik 15.188 151€         252€                   252€               
Zeist 63.960 214€         247€                   247€               
Baarn 24.764 230€         230€                   230€               
Soest 46.194 181€         202€                   202€               

met vastrecht en diftar
Ede 115.732 177€                   0,90€      1,80€      4,20€      7,20€      249€               
Veenendaal 65.599 168€         168€                   0,83€      1,65€      4,85€      8,30€      251€               
Scherpenzeel 9.874 165€         165€                   0,85€      3,00€      5,00€      215€               
Leusden 30.028 147€         147€                   0,72€      1,44€      5,76€      205€               
Woudenberg 13.165 140€         140€                   1,55€      5,60€      9,21€      232€               
Nijkerk 42.947 127€                   1,35€      3,10€      6,40€      191€               
Bunschoten 21.588 124€         124€                   0,81€      1,62€      6,48€      189€               

Vastrecht Diftar restafval
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BIJLAGE H: Doorrekening verwerkingskosten scenario’s 
 

 

 Alleen de directe kosten zijn inzichtelijk gemaakt. De indirecte kosten zoals 
personeelskosten, straatreinigen, verwijderen zwerfafval en BTW zijn niet doorgerekend. 

 Kostenwijzigingen in de verwerking van papier & karton, glas, textiel zijn niet inzichtelijk 
gemaakt. 

VERWERKINGSKOSTEN 2017 2018 2019 2020

Fijn restafval
Scenario geen Omgekeerd Inzamelen en geen Diftar ton tarief

4.190 63,36€           265.478€    
4.125 63,90€           263.588€    
4.060 72,12€           292.807€    
4.000 89,23€           356.920€    

Gerealiseerd (wel Nieuwe Inzamelen en Diftar)
3.176 63,36€           201.231€    
2.113 63,90€           135.021€    
1.850 72,12€           133.422€    
1.800 89,23€           160.614€    

Verschil fijn restafval
Plus is een nadeel / negatief is een voordeel -64.247€     -128.567€  -159.385€  -196.306€  

GFT
Scenario geen Omgekeerd Inzamelen en geen Diftar ton tarief

2.375 50,70€           120.413€    
2.380 50,72€           120.714€    
2.400 54,58€           130.992€    
2.420 55,97€           135.447€    

Gerealiseerd (wel Nieuwe Inzamelen en Diftar)
2.722 50,70€           138.005€    
3.034 50,72€           153.884€    
3.150 54,58€           171.927€    
3.200 55,97€           179.104€    

Verschil GFT
Plus is een nadeel / negatief is een voordeel 17.593€      33.171€      40.935€      43.657€      

PMD
Scenario geen Omgekeerd Inzamelen en geen Diftar ton kosten

450 257€               115.650€    
535 257€               137.495€    
600 267€              160.200€    
650 267€              173.550€    

ton opbrensten
450 504€               226.863€    
535 476€               254.885€    
600 441€               264.684€    
650 406€               263.809€    

Saldo (plus is een nadeel / negatief is een voordeel) -111.213€  -117.390€  -104.484€  -90.259€     

Gerealiseerd (wel Nieuwe Inzamelen en Diftar) ton kosten
800 257€               205.600€    
899 257€               231.043€    
950 267€              253.650€    

1.000 267€              267.000€    

ton opbrensten
800 465€               372.685€    
899 441€               394.300€    
950 411€               390.442€    

1.000 381€               380.528€    

Saldo (plus is een nadeel / negatief is een voordeel) -167.085€  -163.257€  -136.792€  -113.528€  

Verschil PMD
Plus is een nadeel / negatief is een voordeel -55.872€     -45.867€     -32.308€     -23.269€     

Totaal effect op VERWERKEN (plus is een nadeel / negatief is een voordeel) -102.526€  -141.263€  -150.759€  -175.918€  
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Sorteeranalyse restafval 2019

AVU

Rapportage hoeveelheid, samenstelling 
en scheiding van fijn huishoudelijk afval
2019

Gemeente Leusden
Juni 2020

Riddererf 10
3861 PT  Nijkerk
Tel: 0342 46 24 25



Inhoudsopgave

1 Voorwoord ................................................................................................................................... 3 
2 Aanbod huishoudelijk afvalstoffen in 2019.................................................................................. 4 

2.1 Ontwikkeling aanbod fijn restafval in tijd ............................................................................ 4 
3 Gemiddelde samenstelling fijn huishoudelijk restafval 2019 ...................................................... 5 

3.1 Samenstelling en hoeveelheid fijn huishoudelijk restafval 2019 ........................................ 5 
3.2 Grafische weergaven samenstelling fijn huishoudelijk restafval 2019 ............................... 6 
3.3 Gemiddelde samenstelling fijn restafval in relatie met genomen interventies ................... 7 

4 Ontwikkeling scheiding aan huis ingezamelde afvalstromen...................................................... 8 
4.1 Scheiding GFT-afval........................................................................................................... 8 
4.2 Scheiding herbruikbaar papier en karton ........................................................................... 8 
4.3 Scheiding PMD................................................................................................................... 9 

5 BIJLAGE.................................................................................................................................... 10 
5.1 Bijlage 1 A  Samenstelling fijn restafval op basis van gewichtsprocent 2014-2019 ........ 10 
5.2 Bijlage 1 B  Samenstelling fijn restafval op basis van kilo per inwoner 2014-2019 ......... 10 

Grondstoffenbeleidsplan      |  



3

1 Voorwoord
Deze rapportage geeft inzicht in de gemiddelde samenstelling van fijn huishoudelijk restafval die 
voor gemeente Leusden in 2019 is vastgesteld. De samenstelling wordt daarbij in relatie gebracht 
met het gevoerde gemeentelijk beleid fijn huishoudelijk afvalstoffen. Voor de afvalstromen fijn gft,
herbruikbaar papier/karton en pmd verpakkingen, wordt een koppeling gemaakt met de 
hoeveelheden die in 2019 gescheiden zijn ingezameld en hoeveelheden die aanwezig zijn binnen 
het fijn huishoudelijk restafval. Voor de genoemde afvalstromen zijn trendgrafieken weergeven van 
de totale hoeveelheid die per afvalstroom is vrijgekomen.

Als bijlage worden in 2 tabellen de gemiddelde samenstelling van het fijn restafval weergegeven
over de jaren 2014 – 2019. De samenstelling is uitgedrukt in gewichtsprocent en op basis van kilo 
per inwoner per jaar.
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2 Aanbod huishoudelijk afvalstoffen in 2019
AVU verstrekte aan Eureco inzamelcijfers van gescheiden ingezamelde afvalstoffen afkomstig van 
gemeente Leusden over het jaar 2019

Totaal aantal inwoners gemeente Leusden (AVU, 2019): 30.030

Het aanbod per inwoner is berekend door de tonnages te delen door het totaal aantal inwoners.
De berekende hoeveelheden per inwoner zijn ook in tabel 1 aangegeven.

Tabel 1 Tonnage ingezameld in 2019. Kilo per inwoner in 2019
GFT 3.000 100

OPK 1.898 63

PMD 1.048 35

FIJN RESTAFVAL 2.016 67

2.1 Ontwikkeling aanbod fijn restafval in tijd

In de onderstaande grafiek is de ingezamelde hoeveelheid fijn huishoudelijk restafval in tijd 
uiteengezet. De hoeveelheid fijn restafval is uitgedrukt in kilo per inwoner per jaar.
(Bron: CBS en AVU hoeveelheid 2019).

Het aanbod fijn huishoudelijk restafval laat tussen 2016 en 2018 een sterke daling zien. Van 152 
kilo ((2016) naar 69 kilo (2018). In 2019 is het aanbod verder afgenomen, zij het minder sterk. In 
2019 is 67 kilo per inwoner aangeboden.
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Grafiek  1. Ontwikkeling aanbod fijn restafval in tijd (kg/inw) 

Leusden
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3 Gemiddelde samenstelling fijn huishoudelijk restafval 2019
De gemiddelde samenstelling van het fijn huishoudelijk restafval is vastgesteld m.b.v. 
sorteeranalyse die in 2019 zijn uitgevoerd. In totaal zijn 2 reguliere steekproefmonsters op 
samenstelling geanalyseerd.

3.1 Samenstelling en hoeveelheid fijn huishoudelijk restafval 2019

In tabel 2 wordt de gemiddelde samenstelling van het fijn huishoudelijk restafval weergegeven, 
waarbij beide steekproefmonsters even zwaar mee tellen. In de laatste kolom is de samenstelling 
in kilo per inwoner.

Tabel 2                               Kenmerken LEUSDEN 
GEMIDDELD

kilo /inw

Aantal inwoners 30.030
Ingezameld (ton) 2.016 67

Fracties                    
GFT 31,0% 21 
Keukenafval 25,1% 17 
Tuinafval 1,8% 1 
Organische zeeffractie 0-20 mm 4,1% 3 
PAPIER/KARTON HERBRUIKBAAR 5,1% 3 
Verpakking 2,7% 2 
Niet verpakking 2,4% 2 
PMD 6,2% 4 
Plastic verpakkingen 3,9% 3 
Metaal verpakkingen 1,5% 1 
Drankenkarton 0,8% 1 
KUNSTSTOFFEN OVERIG 5,2% 3 
GLAS (GLASBAK) 1,9% 1 
TEXTIEL 6,1% 4 
Textiel excl. schoeisel 5,7% 4 
Schoeisel 0,5% 0 
METAAL OVERIG 1,1% 1 
APPARATEN 0,5% 0 
Kleiner dan handtas 0,4% 0 
Groter dan handtas 0,1% 0 
HOUT 0,7% 0 
STEEN/PUIN 2,3% 2 
KCA 0,2% 0 
OVERIGE FRACTIES 39,7% 27 
Luiers 13,6% 9 
Overig papier niet herbruikbaar  10,4% 7 
Overig rest 15,6% 11 
ONEIGENLIJK (asbest, bitumen, dakleer) 0,0% 0 
TOTAAL 100,0% 67 
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3.2 Grafische weergaven samenstelling fijn huishoudelijk restafval 2019

In figuur 1 worden schematisch 2 taartdiagrammen weergegeven waarbij de vulling op basis van 
gewichts en volumeprocent te zien is.

Figuur 1 Grafische samenstelling restafval 2019.

GFT Papier/karton herbruikbaar
PMD Glas
Textiel incl. schoeisel Steen/puin
Hout Overige sorteerfracties

De percentages in de bovenstaande taartdiagrammen zijn afgerond op gehele getallen en kunnen 
daardoor iets afwijken van genoemde percentages in tabellen van bijlagen.

31%

5%

6%
2%6%1%2%

47%

Samenstelling op basis van gewicht 

12%

10%

24%

0%9%1%
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43%
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3.3 Gemiddelde samenstelling fijn restafval in relatie met genomen 
interventies

In grafiek 2 is de gemiddelde samenstelling van het restafval over de jaren 2014 – 2019 van 
gemeente Leusden te zien. De samenstelling dat uitgedrukt wordt in kilo per inwoner per jaar, 
bestaat uit sorteerfracties gft, papier/karton herbruikbaar, pmd en een som van alle overige 
sorteerfracties.

2014 2015 2016 2017 2018 en 2019
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Grafiek  2: gemiddelde samenstelling fijn restafval (kg/inw/jr.) 
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4 Ontwikkeling scheiding aan huis ingezamelde afvalstromen
In dit hoofdstuk wordt per afvalstroom de hoeveelheden die gescheiden zijn ingezameld en de 
hoeveelheid die nog aanwezig is in het fijn restafval in grafieken gevisualiseerd. Hiervoor zijn de 
samenstelling cijfers gebruikt afkomstig van sorteeranalyses uitgevoerd in de jaren 2014 – 2018.
Deze cijfers zijn gekoppeld aan ingezamelde hoeveelheden die bij het CBS geregistreerd staan. 
Voor 2019 zijn de inzamelcijfers van de AVU gebruikt, zoals weergegeven in tabel 1 op pagina 4.

4.1 Scheiding GFT-afval

De totale hoeveelheid gft-afval die gemiddeld per inwoner in gemeente Leusden is vrijgekomen,
wordt in grafiek 3 weergegeven. De hoeveelheid gft dat jaarlijks in het fijn restafval is gemeten, is
met een lichte groene kleur aangegeven. De hoeveelheid gft die gescheiden is ingezameld heeft 
een donkere groene kleur.

• Het nieuwe inzamelbeleid dat in Leusden in 2017 en 2018 is uitgerold, heeft de burger 
aangezet om meer gft bij de bron te scheiden. De hoeveelheid gft die jaarlijks binnen het 
fijn restafval is gemeten, is in 2 stappen gedaald van meer dan 50 kilo naar 21 kilo per 
inwoner per jaar.

• In 2019 is 83% van het vrijgekomen fijn gft-afval gescheiden ingezameld. In de jaren voor 
het nieuwe inzamelbeleid werd een scheidingspercentage bereikt van circa 60%.

4.2 Scheiding herbruikbaar papier en karton

In grafiek 4 is de ontwikkeling van de totale hoeveelheid herbruikbaar papier en karton te zien. De 
lichte blauwe kleur is de hoeveelheid herbruikbaar papier/karton dat nog aanwezig is in het fijn 
restafval, de donkere kleur is de hoeveelheid die gescheiden is ingezameld.
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Grafiek  3: totaal aanbod gft-afval (kg/inw/jr.) 
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• De totale hoeveelheid herbruikbaar papier en karton die per jaar per inwoner is 
vrijgekomen, laat overwegend een dalende trend zien.

• De daling is terug te zien in zowel de hoeveelheid die nog aanwezig is in het fijn restafval, 
als ook in de hoeveelheid die gescheiden is ingezameld.

• Het nieuwe inzamelbeleid heeft bijgedragen aan een verhoging van de inzamelresponse 
voor herbruikbaar papier/karton. Tot het nieuwe beleid werd ruim 85% van het vrijgekomen 
herbruikbaar papier/karton gescheiden ingezameld, in 2019 is de inzamelresponse 
uitgekomen op 95%.

4.3 Scheiding PMD 

In grafiek 5 is de totale hoeveelheid pmd die per inwoner vrijkomt zichtbaar gemaakt. Het pmd dat 
nog aanwezig is in het fijn restafval heeft een lichte oranje kleur. De donkere kleur geeft de 
hoeveelheid pmd weer die gescheiden is ingezameld.

• Het scheiden van pmd aan de bron neemt jaarlijks toe. Er is een duidelijke afname van 
pmd binnen het fijn restafval zichtbaar. De hoeveelheid die gescheiden is fors gestegen.
De toename in de gescheiden inzameling is soms hoger dan de afname binnen het fijn 
restafval. Dit kan er op duiden, dat in de gescheiden inzameling stoffen zitten die er niet in 
thuis horen. Toekomstige analyses zullen de ontwikkeling in het scheiden van pmd aan de 
bron verder in beeld brengen.

• Conform de bovenstaande analyse zou in 2019 een scheidingsresponse behaalt zijn van 
89%.
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Grafiek  4: totaal aanbod herbruikbaar papier en karton (kg/inw/jr.) 
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Grafiek  5: totaal aanbod pmd (kg /inw/jr.) 
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5 BIJLAGE
5.1 Bijlage 1 A Samenstelling fijn restafval op basis van gewichtsprocent 2014-2019

5.2 Bijlage 1 B Samenstelling fijn restafval op basis van kilo per inwoner 2014-2019
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Eureco bv 22-6-2020, 

BIJLAGE 1 A

GEMEENTE LEUSDEN

GFT 34,1% 38,2% 35,1% 32,7% 31,2% 31,0%

Keukenafval 24,7% 28,5% 27,5% 25,4% 26,2% 25,1%

Tuinafval 2,5% 1,5% 2,2% 2,1% 1,4% 1,8%

Organische zeeffractie 0-20 mm 6,9% 8,2% 5,4% 5,2% 3,6% 4,1%

PAPIER/KARTON HERBRUIKBAAR 10,6% 9,4% 7,5% 7,5% 5,5% 5,1%

PMD 19,5% 15,8% 13,3% 9,5% 7,0% 6,2%

Plastic verpakkingen 10,1% 9,1% 8,4% 5,6% 4,2% 3,9%

Metaalverpakkingen 4,0% 3,1% 2,6% 2,4% 2,0% 1,5%

Drankenkarton 5,4% 3,6% 2,2% 1,5% 0,8% 0,8%

KUNSTSTOFFEN OVERIG 4,8% 5,9% 6,1% 5,5% 5,3% 5,2%

GLAS (GLASBAK) 4,8% 3,5% 3,4% 3,4% 2,9% 1,9%

TEXTIEL 4,0% 3,0% 3,4% 5,4% 5,2% 6,1%

Textiel excl. schoeisel 3,4% 2,5% 2,6% 4,4% 4,4% 5,7%

Schoeisel 0,6% 0,4% 0,8% 1,0% 0,8% 0,5%

METAAL OVERIG 1,4% 0,4% 1,0% 0,7% 1,1% 1,1%

APPARATEN 0,6% 0,9% 0,5% 0,5% 0,4% 0,5%

HOUT 0,6% 0,7% 0,9% 0,4% 3,0% 0,7%

STEEN/PUIN 1,3% 1,0% 0,7% 0,6% 2,8% 2,3%

KCA 0,11% 0,09% 0,09% 0,06% 0,10% 0,18%

OVERIG REST 18,3% 21,1% 28,0% 33,8% 35,5% 39,7%

TOTAAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

2019

GEMIDDELDE SAMENSTELLING FIJN HUISHOUDELIJK RESTAFVAL OP BASIS VAN GEWICHT

20182017

Fracties

Jaar 2014 2015 2016
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Eureco bv 22-6-2020, 

BIJLAGE 1 B

GEMEENTE LEUSDEN

GFT 51,0 58,1 50,8 34,7 21,6 20,8

Keukenafval 37,0 43,3 39,7 27,0 18,2 16,8

Tuinafval 3,8 2,2 3,2 2,2 1,0 1,2

Organische zeeffractie 0-20 mm 10,3 12,5 7,8 5,6 2,5 2,7

PAPIER/KARTON HERBRUIKBAAR 15,8 14,3 10,8 7,9 3,8 3,4

PMD 29,2 24,1 19,2 10,1 4,8 4,1

Plastic verpakkingen 15,1 13,9 12,2 6,0 2,9 2,6

Metaalverpakkingen 6,0 4,7 3,8 2,5 1,4 1,0

Drankenkarton 8,1 5,4 3,2 1,6 0,6 0,5

KUNSTSTOFFEN OVERIG 7,1 9,0 8,8 5,9 3,7 3,5

GLAS (GLASBAK) 7,1 5,4 4,9 3,6 2,0 1,3

TEXTIEL 6,0 4,5 4,9 5,7 3,6 4,1

Textiel excl. schoeisel 5,1 3,9 3,7 4,6 3,0 3,8

Schoeisel 0,8 0,7 1,2 1,1 0,6 0,3

METAAL OVERIG 2,1 0,6 1,5 0,7 0,8 0,7

APPARATEN 1,0 1,3 0,7 0,6 0,3 0,4

HOUT 0,9 1,1 1,4 0,4 2,0 0,4

STEEN/PUIN 1,9 1,4 1,0 0,6 1,9 1,5

KCA 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

OVERIG REST 27,3 32,1 40,5 35,8 24,7 26,6

TOTAAL 149,6 152,0 144,4 106,0 69,4 67,0

Fracties

Jaar 2014 2015 2019

GEMIDDELDE SAMENSTELLING FIJN HUISHOUDELIJK RESTAFVAL OP BASIS KILO PER INWONER

20182016 2017
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Bijlage 5:
Rapport bewonersenquête gemeente Leusden 2019
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Een selectie van inwoners uit de gemeente Leusden kon via een online 
enquête laten weten hoe zij de nieuwe manier van afval inzamelen erva-
ren. De belangrijkste conclusies worden hieronder besproken.  

Gescheiden inzameling van PMD 
 De meeste respondenten in de laagbouw en het buitengebied zetten 

de minicontainer elke inzamelronde aan de straat. Bij de meerder-
heid zit de container dan voor driekwart of helemaal vol.  

 De meeste respondenten verwachten niet voldoende capaciteit te 
hebben voor het PMD-afval wanneer deze container nog maar 1 keer 
per 4 weken wordt geleegd. Dit geldt met name voor respondenten 
waarbij de container nu al meestal vol zit.  

 Voor bijna alle respondenten is het (meestal) duidelijk wat wordt ver-
staan onder plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drank-
kartons.  

 
Gescheiden inzameling van GFT  
 De meeste respondenten ervaren geen problemen met het apart 

houden van GFT-afval. Een kleine groep geeft aan last te hebben van 
stank of rommel.  

 Bijna alle respondenten weten dat het keukenafval bij het GFT-afval 
mag en doen dit ook in de GFT-container.  

 Een groot deel van de respondenten brengt tuinafval ook naar de 
tuingroendepots.  

 
 

Gescheiden inzameling van oud papier en karton 
 De overgrote meerderheid van de respondenten in het buitengebied 

zet de papiercontainer elke inzamelronde aan de straat. Bij de 
meeste respondenten zit de container dan voor driekwart of hele-
maal vol.  

 De meeste respondenten hebben de voorkeur voor hun huidige ma-
nier van papier inzamelen. Een deel van de respondenten dat het pa-
pier nu gebundeld aan de straat zet, heeft de voorkeur voor een mi-
nicontainer.  

 
Inzameling van restafval 
 De meeste respondenten in het buitengebied zetten de container 

minder vaak dan 1 keer per 4 weken aan de straat. De container is 
dan wel bij de meerderheid vol. Over het algemeen is men tevreden 
met het formaat container.  

 De meerderheid van de respondenten in het buitengebied verwacht 
dat ze voldoende capaciteit hebben bij een inzameling van 1 keer per 
4 weken.  

 Binnen de bebouwde kom brengen de respondenten het restafval 
meestal minder vaak dan 1 keer per 3 weken weg. Voor de overgrote 
meerderheid is het geen probleem om het restafval weg te brengen.  
De afstand en zware zakken maakt het voor een deel van de respon-
denten wel lastig.  

 De inwerpopening van 60 liter wordt iets vaker gebruikt dan de ope-
ning van 30 liter. De meeste respondenten vinden het belangrijk dat 
dit onderscheid er is.  
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 De meeste respondenten gebruiken alleen de minicontainer (in bui-
tengebied) of ondergrondse container voor het restafval. Een deel 
brengt het ook weleens naar de milieustraat, met name wanneer 
men een minicontainer aan huis heeft.  

 
Beter scheiden van afval 
 Ongeveer de helft van de respondenten (zowel binnen de bebouwde 

kom als in het buitengebied) zegt minder restafval te hebben sinds 
de wijziging van het systeem. 

 Respondenten zeggen met name PMD-afval beter te zijn gaan schei-
den en in mindere mate ook de overige afvalstromen.  

 
Beoordeling afvalstromen 
Restafval scoort het laagst, PMD-afval scoort het best. Bij restafval zijn 
er weinig verschillen tussen de verschillende gebieden. Bij PMD-afval en 
oud papier zijn deze verschillen wel aanwezig.  
 

 
Tabel 1.1 Rapportcijfers per onderzoeksgroep en per afvalstroom 
 
 
 
 
 

Overige onderwerpen:  
 Bijna iedereen maakt weleens gebruik van de tuingroendepots, de 

meeste respondenten minder dan 1 keer per 3 maanden. Bijna ieder-
een is hier tevreden over. Een aantal respondenten geeft aan dat er 
verkeerd afval in zit, ze te ver weg zijn of regelmatig vol zitten.  

 Bijna iedereen gaat tenminste 1 keer per jaar naar de milieustraat. 
De meeste gaan 2 tot 3 keer per jaar. De respondenten zijn het meest 
tevreden over de klantvriendelijkheid en de duidelijkheid welke afval-
stromen in welke container moeten. Ze zijn minder vaak tevreden 
over de duidelijkheid welke afvalstromen gratis zijn en de openings-
tijden. De milieustraat krijgt gemiddeld een 7,1.  

 De meeste respondenten vinden het belangrijkste aspect van de af-
valinzameling dat het goed is voor het milieu.  

 Voor de overgrote meerderheid kost het scheiden van afval geen of 
een beetje moeite.  

 
Opmerkingen en verbeterpunten 
De meeste opmerkingen gingen over:  
 Verbeterpunten voor de milieustraat. 
 De formaten van de verschillende containers en de inzamelfrequen-

ties van de verschillende afvalstromen. 
 De kosten voor (grof) restafval. 
 De werking van de ondergrondse containers en bijplaatsingen. 
  

Afvalstroom Totaal Laagbouw Hoogbouw Buitengebied
Restafval 6,7 6,7 6,7 6,9
GFT-afval 7,6 x x x
PMD-afval 7,8 8,0 7,3 8,0
Oud papier 7,6 7,7 7,0 8,7
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2.1 Vraagstelling 

De gemeente Leusden is in 2017 gestart met een nieuwe manier van af-
val inzamelen. Huishoudens brengen hun restafval weg naar een verza-
melcontainer en betalen voor elke inworp. In het buitengebied hebben 
huishoudens een minicontainer en betalen ze per keer dat ze de contai-
ner aanbieden. PMD wordt ingezameld met een minicontainer.  
 
In het kader van de evaluatie van het nieuwe inzamelen dient een be-
trouwbaar beeld te worden verkregen van de ervaringen van inwoners 
met het nieuwe inzamelen.  

2.2 Onderzoeksopzet 

Om deze informatie te ontsluiten heeft De AfvalSpiegel in opdracht van 
de gemeente Leusden in augustus 2019 onderzoek gedaan onder de in-
woners uit de laagbouw, de hoogbouw en het buitengebied. Het onder-
zoek is uitgevoerd in de vorm van een enquête die inwoners digitaal kon-
den invullen.  

In totaal hebben 2.500 huishoudens een enquête ontvangen. Daarvan 
hebben 771 huishoudens de moeite genomen om de online enquête in 
te vullen (respons van 31%). Voor een online enquête is dit een hoge res-
pons. In totaal hebben 495 respondenten opmerkingen gemaakt of tips 
hebben gegeven in de laatste open vraag. Zie ook tabel 2.1.  
 
 

 
Tabel 2.1 Respons 
  
Een onderzoek gebaseerd op een steekproef (geselecteerde groep huis-
houdens) levert altijd gegevens op die een benadering zijn van de feite-
lijke situatie. Het is echter wel belangrijk om een beeld te kunnen vormen 
van de mate waarin de resultaten van het onderzoek de werkelijkheid 
weergeven (inschatting nauwkeurigheid). De mate waarin het ‘werkelijke 
getal’ kan afwijken van het in de uitkomsten gevonden getal is afhankelijk 
van het aantal respondenten in de steekproef ten opzichte van het aantal 
verzonden enquêtes. De maximale afwijking is in onderstaande tabel te 
zien. 

 

Tabel 2.2 Nauwkeurigheid resultaten bij 95% betrouwbaarheid

Enquête Verzonden Retour Respons Opmerkingen
Gemeentebreed 2.500 771 31% 495

Enquête Maximale afwijking werkelijke getal t.o.v. 
uitkomsten

Gemeentebreed +/- 3,4% bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%
voor de benodigde uitkomsten
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De onderzoeksgroep wordt getypeerd aan de hand van leeftijdsopbouw, 
huishoudgrootte, type woongebied en woonkern. 
 

3.1 Leeftijdsopbouw 

Een groot deel van de groep jonger dan 25 jaar voert in de meeste geval-
len geen zelfstandig huishouden en heeft daardoor geen enquête ont-
vangen. De leeftijdsopbouw van de respondenten is vergelijkbaar met de 
leeftijdsopbouw in de gemeente Leusden.  

 
Grafiek 3.1 Leeftijdsopbouw 

3.2 Huishoudgrootte  

De respondenten zijn een redelijke goede afspiegeling van de verdeling 
naar huishoudgrootte in de gemeente Leusden. De categorie 1 persoons 
huishoudens is ondervertegenwoordigd en de categorie 2 persoonshuis-
houdens oververtegenwoordigd.    

 
Grafiek 3.2 Huishoudgrootte 

3.3 Type woongebied en woonkern 

De verdeling tussen de bebouwde kom en buitengebied binnen de groep 
van respondenten komt grotendeels overeen met de verdeling op ge-
meentelijk niveau (95% versus 5%). Hetzelfde geldt voor de verdeling 
over de verschillende kernen.   
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46%

32%
28%
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29%

25 tot en met 44 jaar 45 tot en met 64 jaar 65 jaar en ouder

Leeftijd
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17%
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20%
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4.1 PMD-afval 

Inwoners uit de laagbouw en het buitengebied kunnen het PMD-afval kwijt 
in een minicontainer. De gemeente leegt deze container één keer in de 
twee weken. Inwoners uit de hoogbouw brengen het PMD-afval naar een 
ondergrondse container.  
 
Aanbiedgedrag PMD-afval 
Inwoners van de laagbouw en het buitengebied hebben een minicontai-
ner aan huis. De meeste respondenten (73%) zetten de minicontainer 
elke inzamelronde aan de straat. De overige respondenten zetten hem 
minder vaak aan de straat.  
 
Inwoners uit de hoogbouw brengen het PMD-afval naar de ondergrondse 
container. Ook enkele respondenten uit de laagbouw brengen het PMD-
afval weleens naar een ondergrondse containers.  

 
Grafiek 4.1 Aanbiedgedrag PMD 

Vullingsgraad PMD-container 
Bij de meeste respondenten is de container meestal slechts voor de helft 
of voor driekwart gevuld. Bij 28% zit de container wel helemaal vol.  

 
Grafiek 4.2 Vullingsgraad PMD 
Frequentie inzameling 
Op de vraag of respondenten verwachten dat ze voldoende capaciteit 
hebben als de PMD-container nog maar 1 keer per 4 weken wordt ge-
leegd, geeft twee derde aan hier niet mee uit de voeten te kunnen. De 
minderheid (29%) geeft aan te verwachten dan wel voldoende capaciteit 
te hebben. Een enkeling geeft zelfs aan dat de container minder vaak 
mag worden geleegd. 
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40%
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Grafiek 4.3 Capaciteit PMD 
Het zijn met name de respondenten waar de container voller zit, die aan-
geven dat een frequentie van 1 keer per 4 weken niet voldoende is.  
 

 
Grafiek 4.4 Vullingsgraad PMD-container x voldoende capaciteit 

Duidelijkheid scheidingsregels  
Voor bijna alle respondenten is het (meestal) duidelijk wat wordt ver-
staan onder plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkar-
tons. Toch zijn er nog veel specifieke twijfelgevallen onder respondenten.   

 
Grafiek 4.5 Duidelijkheid scheidingsregels PMD-afval   
 
Rapportcijfer  
Respondenten geven de inzameling van het PMD-afval gemiddeld een 
7,8. Slechts 8% geeft een onvoldoende. Respondenten met een minicon-
tainer geven gemiddeld hogere cijfers dan respondenten die het PMD-
afval wegbrengen naar een ondergrondse container (hoogbouw).  
 

 
Tabel 4.1 Gemiddeld rapportcijfer en spreiding voor PMD-afval 

29%

2%

65%

4%

Capaciteit PMD 

ja, 1x 4 weken is voldoende

ja, mag zelfs minder vaak

nee, 1x 4 weken is niet
voldoende
weet ik niet / geen mening

68%

17%

53%
40%

22%

73%

9%

89%

voldoende capaciteit onvoldoende capaciteit

Vulgraad x voldoende capaciteit

voor een kwart gevuld voor de helft gevuld
voor driekwart gevuld helemaal vol

68%

29%

3%

67%

28%

5%

79%

18%
3%

is duidelijk is meestal duidelijk is niet duidelijk

Scheidingsregels PMD

plastic verpakkingen metalen verpakkingen drankkartons

PMD Cijfer 1-5 6-7 8 of hoger
Totaal 7,8 8% 23% 69%
Minicontainer 8,0 5% 23% 72%
Ondergrondse container 7,3 17% 27% 56%
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4.2 GFT-afval 

Inwoners in de laagbouw en het buitengebied  kunnen hun GFT-afval ver-
zamelen in een minicontainer. Van oktober t/m mei leegt de gemeente de 
container elke twee weken en van juni t/m september wekelijks. In de 
hoogbouw brengen inwoners het GFT-afval naar een verzamelcontainer.  
 
Problemen met GFT-afval apart bewaren  
De meeste respondenten hebben geen problemen met het in of aan huis 
bewaren van GFT-afval. De overige respondenten benoemen vooral 
stankoverlast als probleem en in mindere mate rommel, geen plek, te 
kleine container en last van fruitvliegjes en maden. 
 

 
Grafiek 4.6 Problemen bewaren GFT 

Keukenafval 
Bijna alle respondenten (96%) weten dat keukenafval (groente-, fruit- en 
etensresten) bij het GFT-afval mag. De meeste respondenten (88%) doen 
het keukenafval volgens eigen zeggen ook in de GFT-container. Een 
kleine groep (7%) doet het in de restafvalcontainer.  
 
Andere wijze van afvoeren GFT-afval 
Meer dan de helft van de respondenten voert het GFT-afval wel eens op 
een andere manier af. Het belangrijkste alternatieve afvoerkanaal zijn de 
tuingroendepots. Een kleiner deel heeft een eigen composthoop, brengt 
het naar de milieustraat of doet het in de restafvalcontainer.  
 

 
Grafiek 4.7 Andere wijze afvoeren GFT 
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Rapportcijfer  
Respondenten geven de inzameling van het GFT-afval gemiddeld een 
7,6. Slechts 11% geeft een onvoldoende.  

 
Tabel 4.2 Gemiddeld rapportcijfer en spreiding voor GFT-afval 
 

4.3 Oud papier en karton 

Inwoners kunnen het oud papier één keer per twee weken gebundeld aan 
de straat zetten. Op diverse plekken staan daarnaast ondergrondse con-
tainers voor papier. In Leusden zamelen ook veel scholen en verenigingen 
oud papier in. Inwoners in het buitengebied hebben een minicontainer 
voor oud papier. De gemeente leegt deze één keer per vier weken. 
 
Aanbiedgedrag oud papier 
De meeste respondenten zetten het oud papier gebundeld aan de straat. 
Een kleine groep brengt het oud papier naar een ondergrondse container, 
school, vereniging of milieustraat. De respondenten uit het buitengebied 
hebben een papiercontainer.  
 
 

 

 

 
Grafiek 4.8 Wijze van aanbieden oud papier 
De overgrote meerderheid van de respondenten in het buitengebied 
(81%) zet de papiercontainer elke inzamelronde (1 keer per 4 weken) aan 
de straat. Bij de meeste respondenten zit de container dan voor driekwart 
(35%) of helemaal vol (58%). Bij slechts 3% is de container maar voor de 
helft gevuld.  

  

Cijfer 1-5 6-7 8 of hoger
GFT 7,6 11% 26% 63%
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5%
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Voorkeur inzameling oud papier 
Gevraagd naar hun voorkeur voor de inzamelwijze benoemen de meeste 
respondenten het gebundeld aanbieden van oud papier. Bijna een kwart 
heeft de voorkeur voor een papiercontainer. Een kleinere groep brengt 
het oud papier liever weg naar een ondergrondse container in de buurt 
of bij eens school/vereniging.  
 

 
Grafiek 4.9 Voorkeur inzameling oud papier 
 
Als we kijken naar welk inzamelmiddel respondenten nu gebruiken, en 
waar ze de voorkeur voor hebben, zie je dat bij de meeste respondenten 
de voorkeur uitgaat naar het huidige inzamelsysteem. Van de respon-
denten die het oud papier nu gebundeld aanbiedt, geeft 22% aan het lie-
ver in een papiercontainer aan te bieden.  

 
Grafiek 4.10 Voorkeuren versus huidige inzameling oud papier 

Rapportcijfer  
Respondenten geven de inzameling van het oud papier en karton gemid-
deld een 7,6. Slechts 12% geeft een onvoldoende. Respondenten met 
een minicontainer geven gemiddeld hogere cijfers dan respondenten die 
het gebundeld aan straat zetten of wegbrengen naar een ondergrondse 
container.  

 
Tabel 4.3 Gemiddeld rapportcijfer en spreiding voor oud papier en karton 
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Papier Gemiddeld 
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Minicontainer 8,7 3% 3% 94%
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Gebundeld 7,7 8% 29% 63%
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5.1 Aanbiedgedrag 

Inwoners kunnen hun restafval kwijt in ondergrondse verzamelcontainers 
in de buurt, met uitzondering van het buitengebied. Zij hebben een restaf-
valcontainer aan huis die één keer per twee weken wordt geleegd.  

Wijze van aanbieden 
De meeste respondenten brengen het restafval naar de ondergrondse 
container (92%). De inwoners uit het buitengebied (6%) maken gebruik 
van de restafvalcontainer. Sommige inwoners uit het buitengebied ma-
ken gebruik van beide opties, maar ze brengen het afval dan toch vaker 
naar de ondergrondse container.  
 
Wegbrengen restafval 
Bijna de helft van de respondenten brengt het restafval minder vaak dan 
1 keer per 3 weken naar de ondergrondse container. De overige respon-
denten gaan 1 keer per 3 weken, 1 keer per 2 weken of 1 keer per week.  
 
Loopafstand 
Bij de hoogbouw staat de ondergrondse container voor restafval nabij 
het complex. In de laagbouw staan de containers op verschillende plek-
ken in de wijk. Op de vraag wat inwoners van de loopafstand tot de con-
tainers vinden, zegt 80% dat ze hier geen problemen mee hebben. Voor 
14% van de respondenten staan de containers te ver weg.  
 
 

 
Grafiek 5.1 Aantal aanbiedingen in de ondergrondse container voor restafval 
 
Lastig om weg te brengen 
Tevens hebben we gevraagd of mensen het lastig vinden om het restaf-
val weg te brengen. Voor de grote meerderheid (77%) is dit geen pro-
bleem.  
 
Van het gedeelte dat aangeeft het wel lastig te vinden (23% van de res-
pondenten), geeft bijna de helft als voornaamste reden dat de containers 
te ver weg staan of de zakken te zwaar zijn. Een kleinere groep geeft aan 
dat ze slecht ter been of oud zijn of dat de containers vaak vol zijn of een 
storing of defect hebben. De overige respondenten noemen de kosten 
als reden of geven aan dat ze het afval met de auto moeten vervoeren.  
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Formaat inwerpopening 
In de gemeente Leusden staan ondergrondse containers met zowel een 
60 liter opening als met een 30 liter opening. Bijna de helft van de inwo-
ners gebruikt meestal de 60 liter opening. Ruim een derde gebruikt juist 
vaker de 30 liter opening. Een kleinere groep maakt gebruik van beide 
openingen. Drie kwart van de respondenten vindt het belangrijk dat dit 
onderscheid er is.  

 
Grafiek 5.2 Gebruik formaat opening 
 
Restafvalcontainer in buitengebied 
Bijna de helft van de respondenten in het buitengebied zet de restafval-
container minder vaak dan 1 keer per 4 weken aan de straat. Slechts een 
kwart zet hem elke inzamelronde (1 keer per 2 weken) aan de straat. Bij 
58% van de respondenten is de container vol wanneer ze deze aan de 
straat zetten.  

 

Grafiek 5.3 Aanbieden van restafvalcontainer 
 

 
Grafiek 5.4 Vullingsgraad restafvalcontainer 
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Formaat container 
De meeste respondenten (77%) zijn tevreden met het formaat container 
dat ze nu hebben. Een paar respondenten willen liever een grotere con-
tainer en een aantal liever een kleinere.  
 
Capaciteit bij 1 keer per 4 weken inzamelen 
Bijna de helft van de respondenten verwacht dat ze voldoende capaciteit 
hebben als de restafvalcontainer nog maar 1 keer per 4 weken wordt ge-
leegd. Een kleine groep geeft zelfs aan dat de container nog minder vaak 
mag worden geleegd. Voor 29% is dit naar verwachting niet voldoende.  
 

   
Grafiek 5.5 Capaciteit restafval bij 1 keer per 4 weken legen 

5.2 Andere wijze van afvoeren restafval 

Een derde van de respondenten binnen de bebouwde kom voert het rest-
afval wel eens op een andere manier af. In het buitengebied is dit de helft 
van de respondenten. Het belangrijkste alternatieve afvoerkanaal is de 
milieustraat. Een kleiner deel benoemt een ander afvoerkanaal. 
 

  
Omdat respondenten meerdere antwoorden konden geven is het totaalpercen-
tage hoger dan 100% 

Grafiek 5.6 Andere wijze afvoeren restafval 
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5.3 Rapportcijfer  

Respondenten geven de inzameling van het restafval gemiddeld een 6,7. 
Bijna een kwart (23%) geeft een onvoldoende. De verschillen tussen res-
pondenten die het restafval moeten wegbrengen en respondenten die 
een minicontainer hebben zijn klein.  

 
Tabel 5.1 Gemiddeld rapportcijfer en spreiding voor restafval 
 

5.4 Scheiden van afval 

Minder restafval 
Bijna de helft van de respondenten (49%) binnen de bebouwde kom geeft 
aan dat ze minder restafval hebben sinds ze het restafval moet wegbren-
gen en moeten betalen per inworp. Voor een bijna even grote groep (45%) 
geldt dit niet, de rest weet het niet. In het buitengebied is hetzelfde beeld 
te zien. 

 
Grafiek 5.7 Naar eigen mening minder restafval sinds wijziging systematiek 
 
Betere afvalscheiding 
Respondenten binnen de bebouwde kom geven aan met name PMD-af-
val beter te zijn gaan scheiden sinds ze het restafval moet wegbrengen 
(45%). Ook GFT-afval zegt een deel (21%) beter te zijn gaan scheiden. 
Een kleinere groep zegt dat dit geldt voor het oud papier, glas, textiel, 
elektrische apparaten en grof afval  (tussen de 10% en 16%). Bij respon-
denten uit het buitengebied liggen alle percentages net iets hoger. 
 

Restafval Cijfer 1-5 6-7 8 of hoger

Totaal 6,7 23% 32% 44%
Minicontainer 6,9 23% 16% 61%
Ondergrondse container 6,7 23% 33% 43%
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Grafiek 5.8 Naar eigen mening afval beter gaan scheiden sinds wijziging 
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In dit hoofdstuk gaan we nader in op de tuingroendepots (op een aantal 
plaatsen in de gemeente zijn tuingroendepots waar inwoners gras, blad-
resten, planten en snoeihout kwijt kunnen), de milieustraat, de belangrijk-
ste aspecten van de afvalinzameling, de moeite die het kost om afval te 
scheiden en verbeterpunten/opmerkingen van respondenten. 
 

6.1 Tuingroendepots 

Frequentie 
De meeste respondenten maken gebruik van de tuingroendepots. De fre-
quentie waarmee ze dat doen loopt sterk uiteen.  
 

 
Grafiek 6.1 Frequentie gebruik groendepots 

 

Tevredenheid 
Een zeer ruime meerderheid van de respondenten (91%) is tevreden over 
de tuingroendepots. Respondenten die niet tevreden zijn, geven aan dat 
er vaak verkeerd afval in zit, de depots te ver weg zijn en/of regelmatig 
vol zitten. 
 

6.2 Milieustraat 

Frequentie 
De meeste respondenten bezoeken de milieustraat gemiddeld 2 tot 3 
keer per jaar. Een deel zelfs gemiddeld 4 tot 5 keer of vaker. Slechts 4% 
gaat nooit naar de milieustraat.  
 

 
Grafiek 6.2 Frequentie van het bezoeken van de milieustraat 
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Tevredenheid 
Een (ruime) meerderheid is (zeer) tevreden over de klantvriendelijkheid, 
de toegankelijkheid, de duidelijkheid welke afvalstromen in welke contai-
ner moet en de wachttijden. Ongeveer een derde is niet tevreden over de 
duidelijkheid welke afvalstromen gratis zijn en de openingstijden. 

  
Grafiek 6.3 Tevredenheid over verschillende aspecten van de milieustraat 

Rapportcijfer  
Respondenten geven de milieustraat gemiddeld een 7,0. Slechts 12% 
geeft een onvoldoende.  
 

 
Tabel 6.1  Gemiddeld rapportcijfer en spreiding voor milieustraat 
 

6.3 Overige onderwerpen 

Belangrijkste aspect van de afvalinzameling 
Het belangrijkste aspect van de afvalinzameling is voor bijna de helft van 
de respondenten dat het goed is voor het milieu.  
 

 
Grafiek 6.4  Belangrijkste aspecten afvalinzameling 
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Moeite om afval te scheiden 
Voor de meerderheid van de respondenten kost het geen moeite om af-
val te scheiden. Een derde geeft aan dat het een beetje moeite kost. Voor 
slechts 5% kost het veel moeite.   
 

 
Grafiek 6.5  Moeite om afval te scheiden 

6.4 Verbeterpunten of opmerkingen 

In totaal hebben 495 respondenten een idee voor een verbeterpunt of 
opmerking achter gelaten. Hierin zijn verschillende categorieën te onder-
scheiden (zie ook grafiek 6.6). Sommige respondenten geven opmerkin-
gen die in meerdere categorieën zijn geplaatst. In totaal gaat het daarom 
om 635 opmerkingen.  
 
 

 
Milieustraat/grof afval (92 opmerkingen) 
Respondenten vinden het onhandig dat ze meerdere rondjes moeten rij-
den op de milieustraat vanwege de gratis en betaalde afvalstromen. Dit 
zou beter ingericht moeten worden. Ook zouden ze graag zien dat meer 
afvalstromen (bv grof afval) gratis worden en de openingstijden worden 
verruimd (langer open op zaterdag en doordeweeks een avond open).   
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Grafiek 6.6  Verbeterpunten of opmerkingen 
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Formaten/frequenties (85 opmerkingen)  
In het buitengebied en in grotere huishoudens willen respondenten graag 
een grotere GFT-container. Binnen de bebouwde kom willen responden-
ten juist liever een kleinere GFT-container of emmer en een kleinere 
PMD-container. Ook willen respondenten dat het PMD- en GFT-afval (in 
de zomer) vaker wordt geleegd.  
 
Kosten (80 opmerkingen) 
Respondenten geven aan dat ze het restafval en het grofvuil weer gratis 
willen aanbieden. Reden hiervoor is dat respondenten denken dat inwo-
ners afval bijplaatsen om kosten te besparen. Ook geeft een aantal res-
pondenten aan meer zwerfafval te zien sinds het betaald aanbieden van 
restafval en grofvuil.  
 
Overig (70 opmerkingen)  
Overige opmerkingen gaan onder andere over extra glas- en textielcon-
tainers. Ook geven respondenten aan dat er vanuit de industrie wat ge-
daan moet worden aan de hoeveelheid verpakkingen en het recyclen van 
plastic afval.  
 
Vol/storing/defecte containers (57 opmerkingen)  
Respondenten geven aan dat storingen ervoor zorgen dat inwoners afval 
bijplaatsen. Ook opperen sommige respondenten om aan de buitenkant 
zichtbaar te maken of de container vol is. Zo kan worden voorkomen dat 
de inwoners hun pasje scannen (en betalen) en vervolgens ontdekken 
dat de container vol is.  
 

Dumpingen/zwerfafval (57 opmerkingen)  
Veel reacties gaan over de bijplaatsingen van afval bij ondergrondse con-
tainers. Ook geeft een aantal respondenten aan dat anderen afval depo-
neren in hun eigen minicontainer.  
 
Papiercontainer (45 opmerkingen)  
Respondenten geven aan graag een eigen minicontainer voor papier te 
gebruiken of juist het papier naar een ondergrondse container te willen 
brengen. Enkele respondenten opperen een stevige papier-box om het 
papier gebundeld aan de straat te kunnen zetten.  
 
Restafval weer aan huis (37 opmerkingen)  
Een aantal respondenten geeft aan weer terug te willen naar het oude 
systeem waarbij het restafval in minicontainers aan huis wordt opge-
haald.  
 
Meer ondergrondse containers (27 opmerkingen) 
Respondenten zouden graag meer ondergrondse containers zien. De re-
acties verschillen tussen meer ondergrondse containers voor restafval, 
PMD-afval, glas en papier.  
 
Luiers (24 opmerkingen)  
De respondenten zouden graag luiers en incontinentiemateriaal apart 
kunnen scheiden. Mede doordat de hoeveelheid luiers invloed heeft op 
de kosten voor het restafval. Luiercontainers is het meest genoemde in-
zamelmiddel.  
 

Grondstoffenbeleidsplan      |  



 

 

27 
 

Voorlichting (19 opmerkingen)  
Een aantal respondenten geeft aan dat er meer voorlichting mag komen 
over afval scheiden, wat waar moet en hoe de recycling in zijn werk gaat.  
 
Prima zo (18 opmerkingen)  
Respondenten zijn tevreden over de veranderingen en vinden het project 
geslaagd.  
 
Aanmerkingen op inzamelaar (13 opmerkingen)  
Een aantal respondenten heeft opmerkingen over de inzamelaar. Contai-
ners worden na lediging niet goed terug gezet en de vuilniswagen komt 
op verschillende tijden langs. Respondenten vinden het fijn als de vuilnis-
wagen rond dezelfde tijd langskomt, om te voorkomen dat de container 
niet op tijd buiten staat.  
 
Tuindepots (11 opmerkingen)  
Opmerkingen over tuindepots gaan met name over dat inwoners mis-
bruik maken van de gelegenheid en ander soortig afval deponeren. Ook 
geven respondenten aan dat er meer voorlichting over het gebruik van 
de tuindepots mag komen.  
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Contact 
 Vragen over het rapport?  

Neem gerust contact op! 
 
Simone Lindhout 
Advies & Projectleiding 

085 773 19 95 
simone@deafvalspiegel.nl 
 
De AfvalSpiegel 
Kraaivenstraat 21-15 
5048 AB  Tilburg 
www.deafvalspiegel.nl 
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Bijlage 6:
Overzicht afkeur PMD 2019Bijlage 6: Overzicht afkeur PMD 2019

Gemeente Aangeleverd Afgekeurd ingezameld PMD percentage 
materiaal materiaal conform wastetool afkeur

Amersfoort 1.924,44 95,39 1.829,05 4,96%
Baarn 510,68 41,60 469,09 8,15%
Bunnik 235,58 4,34 231,24 1,84%
Bunschoten 1.328,37 392,79 935,59 29,57%
De Bilt 1.293,16 6,89 1.286,27 0,53%
De Ronde Venen 682,91 6,88 676,03 1,01%
Eemnes 274,17 17,12 257,05 6,24%
Houten 1.333,57 6,18 1.327,39 0,46%
IJsselstein 452,80 4,02 448,78 0,89%
Leusden 1.063,53 15,79 1.047,75 1,48%
Lopik 490,48 1,22 489,26 0,25%
Montfoort 344,03 9,46 334,57 2,75%
Nieuwegein 704,50 0,00 704,50 0,00%
Oudewater 219,87 5,74 214,13 2,61%
Renswoude 106,25 0,68 105,57 0,64%
Rhenen 323,11 1,58 321,53 0,49%
Soest 1.302,09 188,72 1.113,39 14,49%
Stichtse Vecht 762,22 7,22 755,00 0,95%
Utrecht 3.105,17 21,18 3.083,99 0,68%
Utrechtse Heuvelrug 1.691,66 18,18 1.673,48 1,07%
Veenendaal 2.383,09 12,22 2.370,87 0,51%
Vianen 313,14 1,90 311,24 0,61%
Wijk bij Duurstede 743,40 39,23 704,17 5,28%
Woerden 1.220,92 11,74 1.209,18 0,96%
Woudenberg 503,18 133,72 369,45 26,57%
Zeist 901,96 39,14 862,81 4,34%
Totaal 24.214,28 1.082,93 23.131,38 4,47%

Aangeleverd materiaal betreft de totale ingezamelde stroom PMD inclusief de vervuiling  
Afgekeurd betreft de afkeur aan de poort en de voorsortering bij de overslaglocatie
Ingezameld PMD betreft de tonnen PMD na aftrek van afkeur, conform cijfers voor de wastetool
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Bijlage 7:
Beschrijving inzamelstructuur

De gemeente Leusden heeft op 1 januari 2017 tariefdiffe-
rentiatie (ook wel diftar genaamd) ingevoerd. Inwoners 
betalen een vast tarief voor de meeste afvalstromen. 
Daarnaast betalen inwoners een variabel bedrag per keer 
dat er restafval wordt aangeboden in een ondergrondse 
container (bebouwde kom) of in een minicontainer (140 
of 240 liter, buitengebied). De ledigingen van de restafval 
minicontainer worden geregistreerd door de chip in de 
minicontainer. Voor het gebruik van de ondergrondse 
restafvalcontainer is een pasje nodig dat het aantal rest-
afval ledigingen registreert. 
Ondergrondse restafvalcontainers hebben een inwerpo-
pening voor een 30 en voor een 60 liter zak, beiden heb-
ben een eigen tarief. Indien de inwoner een 30 liter zak 
in de 60 liter opening werpt betaald hij het tarief voor de 
60 liter zak. Inwoners kunnen via een website het aantal 
restafvalledigingen bekijken. Mochten er onterecht een 
lediging geregistreerd staan dan kan dat binnen 1 maand 
na afloop van een kwartaal worden gecorrigeerd, daarna 
vinden geen correcties meer plaats. Na afloop van een 
jaar vindt er verrekening plaatst via de belastingaanslag. 
Er wordt onderscheid gemaakt in de inzamelsystematiek 
bij laag- en bij hoogbouw:

Laagbouw:
Restafval dient men weg te brengen naar een onder-
grondse restafvalcontainer. Deze moet zich bevinden 
binnen 250 meter van elke woning. Dit is een richtlijn 
en geen harde eis. Een strategische locatie b.v. bij een 
wijkontsluiting kan ervoor zorgen dat de 250m niet ge-
haald wordt. Dit proberen we zoveel mogelijk te voor-
komen. Er zijn ook een aantal gebieden waar het niet 
mogelijk is binnen 250m een container te hebben.
De grondstoffen (pmd en gft) dienen aan de openbare 
weg aangeboden te worden in een minicontainer (240 li-
ter pmd en 140 liter gft) Alle wegen waar huizen aan gren-
zen dienen daarom toegankelijk te zijn voor de inzamel-
voertuigen. Indien de woonstraten niet toegankelijk zijn 
voor inzamelvoertuigen dan dient ruimte gereserveerd te 
worden voor opstelplaatsen voor minicontainers op een 

locatie die wel toegankelijk is voor het inzamelvoertuig. 
Deze opstelplaats mag niet meer dan 100 meter van de 
verst gelegen woning liggen.
Het oud papier dient aan de openbare weg aangeboden 
te worden in dozen.

Hoogbouw:
Inwoners van hoogbouwlocaties maken voor zowel 
restafval, pmd als papier gebruik van een gezamenlij-
ke inzamelvoorziening. Dit kan zijn een ondergrondse/ 
bovengrondse verzamelcontainer (bij meer dan 20 
appartementen) zijn of een opstelplaats voor voldoende 
minicontainers (1 minicontainer per 4 appartementen per 
fractie). De maximale afstand voor een ondergrondse res-
tafvalcontainer bedraagt voor senioren- / zorgcomplexen 
75 meter. In andere gevallen is dit max. 250 meter. 
De bewoners zijn verantwoordelijk voor het plaatsen van 
de minicontainers op eigen terrein, het aan de straat 
plaatsen en tijdig binnen halen van de minicontainers 
(door een vertegenwoordiger van de bewoners) en voor 
het schoonmaken van de containers. De gemeente levert 
de minicontainers
Voor het gft kan gebruik worden gemaakt van een gft-zuil 
(1 per 20 appartementen). Deze moet zo dicht mogelijk bij 
de (hoofd)ingang staan en maximaal op 150m. We streven 
naar maximaal 75 meter.

Voor zowel de laagbouw als de hoogbouw geldt:
Glas en textiel kan men brengen naar één van de hier-
voor bestemde containers in de wijken, winkelcentra of 
de milieustraat.
Voor overige grondstofstromen / gescheiden afvalstro-
men kan gebruik worden gemaakt van de milieustraat ’t 
Spieghel aan de Spieghelweg, de tuingroendepots in de 
bebouwde kom en de inlevermogelijkheden bij winkels, 
verenigingen en dergelijke.
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Bijlage 8:
Milieustraat

Veel afvalstromen kunt u gratis naar de milieustraat 
brengen en een aantal afvalstromen kunt u tegen beta-
ling brengen.

Gratis
De volgende afvalsoorten kunt u gratis naar de milieus-
traat brengen: 
• asbest
• banden zonder velg 
• brandblussers en gasflessen
• frituurvet
• elektrische apparaten
• harde kunststoffen
• gereedschap 
• klein gevaarlijk afval (kga)
• matrassen
• metalen
• papier en karton 
• piepschuim
• pmd (plastic, metaal en drankkartons),
• textiel
• tuingroen
• vlak glas en spiegels
• vloerbedekking 
• kringloopgoederen; het innamepunt van het Kringloop- 
  centrum bij de milieustraat is open tijdens openingstij-
  den van de milieustraat.

Betaald
De volgende afvalsoorten kunt u tegen betaling naar de 
milieustraat brengen:
• Restafval
• Grof huishoudelijk vuil (huisraad, bankstellen, kasten,  
  etc.)
• Bouw- en sloopafval (puin, hout, dakbedekking, gips,  
  tegels, vijverfolie)
• Auto- motor- en tractorbanden met velg
  0U betaalt hiervoor € 0,80 per 10 kilo.

Hoe werkt de milieustraat?
• Met de milieupas kunt u als particulier afval naar de  
  milieustraat brengen. Alle huishoudens (waarvan de  
  bewoners/eigenaars afvalstoffenheffing betalen) heb- 
  ben een milieupas gekregen. 
• De milieupas is verkrijgbaar op de milieustraat en op 
  het gemeentehuis. De kosten voor een nieuwe milieupas 
  bij verlies zijn € 10. 
• Bij een bezoek aan de milieustraat kan naar uw identi-
  teitsbewijs worden gevraagd.
• Als u aan komt rijden, wordt het voertuig gewogen en 
  bij het verlaten van de milieustraat weer. Als u gratis en  
  betaald afval aanbiedt, is het nodig 2 rondes te rijden. 
• Op dit moment kunt u op de milieustraat alleen met de 
  pinpas betalen.

Openingstijden milieustraat
Zondag en maandag:   gesloten
Dinsdag t/m vrijdag:    8.00 uur tot 12.30 uur
Zaterdag:                       8.00 uur tot 15.00 uur



Bijlage 9:
Adviesnotitie ontwijkgedrag gemeente Leudsen 2019

 

 

ADVIESNOTITIE 
 
Aan  : Martijn van Randwijk (gemeente Leusden) 
    Huibert Boer (gemeente Leusden)    
Van  : Inez van Kronenberg (Avalon Advies) 
Betreft  : Adviesnotitie ontwijkgedrag 
Datum  : 30 september 2019 
Kenmerk : -  
Project  : Ontwijkgedrag gemeente Leusden 
 
 
INLEIDING 
De gemeente Leusden heeft het afvalsysteem veranderd: sinds 2017 moeten inwoners in de 
bebouwde kom hun restafval weggooien in ondergrondse containers (omgekeerd inzamelen). De 
meeste bewoners van het buitengebied hebben hun eigen container voor restafval behouden.  
Daarnaast betalen inwoners sinds 2018 een bedrag per keer dat zij restafval in de container gooien 
(diftar). Voor het wegbrengen naar de milieustraat of voor het laten ophalen van grof afval zoals 
kapotte meubels, hout, etc. moet ook worden betaald. 
Sinds de veranderingen houden bewoners hun afval veel beter gescheiden. De hoeveelheid restafval 
is al meer dan gehalveerd: van zo’n 150 kilogram restafval per inwoner per jaar naar circa 70 
kilogram. Maar er is een keerzijde: er zijn aanwijzingen dat er sprake is van ‘ontwijkgedrag’. Mensen 
gooien hun restafval niet in de ondergrondse containers en brengen het niet naar de milieustraat, 
maar doen dit op een andere (ongewenste) manier. Zo blijkt uit een recent gehouden enquête dat 
11% van de respondenten hun afval wel eens meeneemt naar familie of vrienden in een andere 
gemeente. Van de bewoners in de bebouwde kom gooit 4% hun restafval wel eens in een openbare 
prullenbak en van de bewoners in het buitengebied doet 2% dit wel eens. Daarnaast zijn er 
aanwijzingen dat er méér afval wordt gedumpt in de natuur, dat er restafval verdwijnt via de 
‘zwerfafvalklep’ aan de zijkant van de ondergrondse containers en dat er afval naar de 
bedrijfsafvalcontainer van de werkgever wordt gebracht.  
 
De gemeente Leusden heeft aan Avalon Advies gevraagd om de omvang van dit ontwijkgedrag te 
onderzoeken en de mogelijkheden in kaart te brengen om dit ongewenste gedrag tegen te gaan of te 
voorkomen. Deze ondersteuning gebeurt via het project ‘VANG Support’ van de NVRD. 
 
BIJEENKOMST 4 SEPTEMBER 2019 
Om meer inzicht te krijgen in de omvang van de hoeveelheid ‘weglekkend’ afval en de 
locaties/sluiproutes waar dit ontwijkgedrag plaatsvindt, vond er op 4 september 2019 een 
interactieve werksessie plaats. Hiervoor waren alle medewerkers van de gemeente uitgenodigd, die 
zich met afval bezig houden: van de buitendienst tot publieksdienstverlening en van de 
beleidsmedewerkers tot wethouder. Daarnaast hebben we gebruik gemaakt van de kennis en 
ervaring van de experts buiten het gemeentehuis. Aanwezig waren: een aantal vrijwilligers van 
Opgeruimd Leusden, een aantal medewerkers van het Kringloopbedrijf Leusden-Amersfoort en een 
medewerker van Stichting De Boom, Den Ouden Groenrecycling en SIGHT Landscaping. Alle 
aanwezigen herkennen het beeld dat er sprake is van ontwijkgedrag sinds het nieuwe afvalsysteem.  
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In deze adviesnotitie zijn de belangrijkste resultaten van de werksessie gekoppeld aan adviezen om 
het ontwijkgedrag te verminderen. Er is een apart verslag van de werksessie gemaakt en verspreid 
onder de aanwezigen. De in deze notitie opgenomen adviezen zijn gebaseerd op de ervaringen in 
andere gemeenten met het verminderen van zwerfafval en bijplaatsingen en op de nieuwste sociaal-
psychologische inzichten omtrent gedragsbeïnvloeding. 
 
ADVIEZEN 
1) Ken de doelgroep 
Het is essentieel om inzicht te hebben in de motieven van degenen die het ongewenste gedrag 
vertonen. Tijdens de werksessie is er veel kennis met elkaar gedeeld over de mogelijke motieven 
voor het ontwijkgedrag (gemak, te duur, huftergedrag), maar dit beeld is waarschijnlijk nog 
onvolledig. Een completer beeld kan gevormd worden door bijvoorbeeld korte gesprekjes met 
bewoners op straat te hebben over het onderwerp. 
 
Vaak ontstaat er bij veranderingen in het afvalsysteem bij bewoners weerstand, bijvoorbeeld omdat 
ze het gevoel hebben dat hen iets wordt opgelegd en dat zij beperkt worden in hun keuzevrijheid. 
Het is essentieel om deze weerstand te erkennen en niet te ontkennen – maar dan moeten we wel 
weten wat deze weerstanden precies zijn. Als voorbeeld het motief ‘gemakzucht’ voor afvaldump. 
Hierover kan in communicatie-uitingen worden verteld: ‘De veranderingen waren toch wel even 
wennen’. Door de weerstand te erkennen krijgen mensen het gevoel dat je ze begrijpt, wat ervoor 
zorgt dat ze positiever oordelen. 
 
2) Blijf mensen vertellen welk gedrag van hen wordt verwacht 
Er zullen altijd mensen zijn die niet weten waar ze naar toe moeten met hun restafval. Bijvoorbeeld 
omdat ze net zijn verhuisd naar deze gemeente, of hier maar tijdelijk wonen om een bepaalde 
periode te werken. Daarom blijft het belangrijk om te vertellen welk gedrag precies van hen 
verwacht wordt: hoe moeten zij hun restafval afvoeren. Vertel wat de bedoeling is (wat je wilt en 
niet wat je níet wilt): mensen blijken een positieve boodschap namelijk veel beter te kunnen 
onthouden dan een negatieve boodschap. Gebruik hiervoor een mix van beschikbare digitale/sociale 
en papieren communicatiemiddelen en blijf dit ook met regelmaat doen. 
 
Specifieke doelgroepen kunnen het beste bereikt worden via hun intermediairs. Denk aan 
uitzendbureaus om de tijdelijk werkenden te bereiken, de woningbouwcorporaties voor degenen die 
klein behuisd zijn, etc. 
 
Pak de communicatie planmatig aan en trek hierin gezamenlijk op met de betrokkenen die 
uitgenodigd zijn voor de werksessie. Een extra tip is om hiervoor enkele eenvoudige ludieke acties op 
te zetten. Voorbeelden: verspreid elk kwartaal een grote foto van een bewoner die bij een 
ondergrondse container een bloemetje of chocola ontvangt omdat hij of zij het restafval op de juiste 
manier heeft weggegooid. Of deel jaarlijks op een Duurzame Dinsdag gadgets uit aan bewoners die 
het juiste gedrag vertonen, die zijn gemaakt van gescheiden ingeleverde grondstoffen.  
 
Een ander advies is om bij de ‘zwerfafvalklep’ van de ondergrondse restafvalcontainers een sticker te 
plakken, waarop staat wat de bedoeling is van deze klep. Een effectieve boodschap is positief 
geformuleerd en geeft mensen een goed gevoel als ze het correcte gedrag vertonen. Er moet dan 
ook een groen vinkje, duim omhoog of smiley op de sticker komen te staan.  
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3) Bekijk opnieuw of de basis op orde is 
De ondergrondse restafvalcontainers zijn nu bijna twee jaar in gebruik. Een goed moment om 
opnieuw te bekijken of de voorzieningen voldoende op orde zijn: 

 Staan er voldoende ondergrondse restafvalcontainers (loopafstand)? 
 Zijn alle ondergrondse containers schoon en heel, zodat mensen de openingsklep goed 

kunnen openen en niet vies worden? 
 Zijn de ondergrondse containers vrijwel altijd bruikbaar (dat wil zeggen: geen storing en 

voldoende capaciteit)? 
 
Bij dit onderzoek kan ook de vraag worden betrokken of de inwerpopening van openbare 
prullenbakken moet worden verkleind, zodat er geen zakjes met restafval meer in passen. 
 
4) Pak afvaldump op ‘hotspots’ gericht aan (textielcontainers, groendepots en natuurgebieden) 
Het Kringloopbedrijf heeft een aantal textielbakken op de gemeenteplattegrond aangegeven, waarin 
vaak restafval wordt gedumpt. Ook Den Ouden Groenrecycling kent een aantal ‘hotspots’ met dump 
van grof vuil in de tuingroendepots. Daarnaast vertelde Stichting De Boom dat er met regelmaat ’s 
ochtends vroeg op bepaalde plekken in haar werkgebied afvaldump plaatsvindt. Voor deze specifieke 
locaties waar met regelmaat wordt gedumpt (zie de gemeenteplattegrond van de werksessie) luidt 
het advies om een bord te plaatsen met een close-up van ogen er op. 
Doordat mensen het gevoel hebben dat ze bekeken worden, gaan zij zich sneller sociaal wenselijk 
gedragen. Bij fietsendiefstal en bijplaatsingen van afval is dit een bewezen oplossing.  

 
 
 
 
 
Uit de categorie ‘omdenken’ is het bord hiernaast ook 
te overwegen voor deze specifieke locaties. 
 
Het plaatsen van een bord moet in overleg met de 
genoemde betrokken partijen gebeuren. 
 
 
 
 
 

 
Daarnaast wordt geadviseerd om de handhaver van het gebied minimaal viermaal per jaar deze 
‘hotspots’ gericht te laten controleren. Het liefst op de tijdstippen waarvan bekend is dat er vaak 
wordt gedumpt (’s ochtends vroeg). Het doel is om een overtreder daadwerkelijk op heterdaad te 
betrappen en hierover breed te communiceren. Zo krijgen bewoners het gevoel dat er wel degelijk 
een grote kans is om gepakt te worden.  
 
Bij de hekken van het Kringloopbedrijf wordt regelmatig grof afval neer gezet. Mogelijk kan de 
gemeentelijke handhaver tijdens zijn controleronde hier structureel ook langs laten gaan. Eventueel 
zijn bewakingscamera’s hier een oplossing. De gemeente Venray heeft ervaring met het opsporen 
van daders van bijplaatsingen via bewakingscamera’s. Dit is succesvol op locaties waar regelmatig 
afval naast containers wordt geplaatst. Dit is echter een intensief traject, dat samen met de politie en 
het Openbaar Ministerie moet worden uitgevoerd. 
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5) Probeer de sociale norm te beïnvloeden 
Bij bewoners die ontwijkgedrag vertonen is er vaak minder sprake van sociale controle door 
bijvoorbeeld buren of familie. Uit onderzoek blijkt dat mensen heel gevoelig zijn voor het erbij horen: 
we willen doen ‘wat iedereen doet’. We volgen graag het gedrag van anderen, eigenlijk zijn we 
kuddedieren. Door te benoemen wat anderen doen, worden mensen getriggerd om hetzelfde te 
doen. Daarom luidt het advies om de sociale norm proberen te beïnvloeden. Dit kan door bewoners 
te laten zien dat (bijna) alle mensen in de buurt al het goede afvalgedrag laten zien. 
 
Voorbeelden van het beïnvloeden van de sociale norm: 

- Laat de ‘lokale helden’ zien in verschillende communicatie-uitingen. Zij vertonen het goede 
gedrag (gooien een restafvalzak in de ondergrondse afvalcontainer). Daarbij is het belangrijk 
dat bewoners zich kunnen identificeren met de persoon die als voorbeeld wordt gesteld. 

- Een bord plaatsen bij bepaalde ‘hotspots’ met onderstaande tekst: 
 

 
 
 
6) Andere kostenstructuur  
De meeste mensen die ontwijkgedrag vertonen proberen (uiteraard) de kosten te ontduiken. Het is 
voor hen een sport geworden om het zo goedkoop mogelijk te maken. Dit mechanisme kan worden 
omgebogen wanneer het diftarsysteem andersom zou werken: bewoners worden beloond doordat 
ze geld terugkrijgen op hun afvalstoffenheffing bij minder afval. Er kan dan een gedeelte van de 
afvalstoffenheffing worden ingehouden, dat achteraf wordt terugbetaald indien zij minder restafval 
hebben aangeboden.  
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Bijlage 10:
Gebruik persoonsgegevens bij ontwijkgedrag

Om de afvalinzameling te verbeteren, inwoners te stimu-
leren om het afval goed te scheiden en ontwijkgedrag te 
voorkomen kan de gemeente gebruik maken van per-
soonsgegevens bij:
• Het registreren en persoonlijk benaderen van huis- 
  houdens waar verkeerd afval in één van de containers 
  is aangetroffen en waar de containers om die reden niet  
  zijn geleegd.
• Het registreren en persoonlijk benaderen van nulaan- 
  bieders. Nulaanbieders zijn huishoudens die nooit rest 
  afval aanbieden. 
• Het registreren en persoonlijk benaderen van huishou-
  dens die afval bij de ondergrondse container of elders 
  in de openbare ruimte van de gemeente Leusden heb- 
  ben gedumpt.

Huishoudens met verkeerd afval in de containers
Om huishoudens te signaleren en te benaderen die ver-
keerd afval in de containers hebben zullen in ieder geval 
twee verwerkingen van persoonsgegevens nodig zijn. 
1. De eerste verwerking bestaat uit het identificeren van  
   de huishoudens met verkeerd afval in de containers  
   aan de hand van de inhoud van de container bij ope-  
   ning door de BOA’s de toezichthouders of de inzamel- 
   dienst (via het gebruik van adresgebonden afvalpassen  
   bij ondergrondse containers of via de chips in minicon- 
   tainers). 
2. Het gebruik van deze aanbiedgegevens en adresge-
    gevens voor de concreet te ondernemen actie, zoals  
    het aanspreken van de betreffende inwoners door een  
    brief te sturen of langs de deur te gaan (afvalcoach). 

Nulaanbieders
Er zijn grofweg vier verschillende  categorieën nulaanbie-
ders te onderscheiden:
1. Inwoners scheiden zo goed dat ze geen restafval meer  
    hebben (dit is doorgaans een heel klein percentage van  
    de inwoners)
2. Inwoners kunnen een eigen bedrijf met een eigen  
    afvalcontract hebben. Het kan voordeliger zijn om het  

    huishoudelijk afval in dat geval met het bedrijfsafval af 
    te voeren.
3. Inwoners kunnen het afval meenemen naar het werk 
    of naar een andere gemeente, de zogenaamde afval
    toeristen.
4. Inwoners stoppen het restafval bewust in de verkeerde  
    container om kosten te ontlopen.

Vooral de laatste categorie zorgt voor problemen. Indien 
inwoners bewust verkeerd hun afval aanbieden, zorgt dit 
voor afkeur bij de verwerker. Ladingen kunnen afgekeurd 
worden. Dit zorgt voor lagere opbrengsten van de grond-
stoffen en voor extra verbrandingskosten. 
Om na te gaan wat die nulaanbieders doen met hun res-
tafval, of ze zich wellicht op ongewenste wijze ontdoen 
van dat afval kan de gemeente inwoners op individu-
eel niveau benaderen indien zij geen restafval hebben 
aangeboden. Om nul-aanbieders te signaleren en te 
benaderen zullen in ieder geval twee verwerkingen van 
persoonsgegevens nodig zijn. 

1. De eerste verwerking bestaat uit het identificeren van  
   de nul-aanbieders aan de hand van de verzamelde aan
   biedgegevens bij de afvalinzameling (via het gebruik  
   van adresgebonden afvalpassen bij ondergrondse con-
   tainers of via de chips in minicontainers).
2. Het gebruik van deze aanbiedgegevens en adresge-
   gevens voor de concreet te ondernemen actie, zoals het 
   aanspreken van de betreffende inwoners door langs de  
   deur te gaan of een brief te sturen.



Huishoudens die afval dumpen
Om huishoudens te signaleren en te benaderen die afval 
gedumpt hebben bij een (ondergrondse) container of 
elders in de openbare ruimte van de gemeente Leusden 
zullen in ieder geval twee verwerkingen van persoonsge-
gevens nodig zijn. 
1. De eerste verwerking bestaat uit het identificeren van  
   de huishoudens die afval gedumpt hebben aan de  
   hand  van de inhoud het gedumpte afval geconstateerd  
   door de BOA’s of de toezichthouders (via het gebruik  
   van adresgegevens in het gedumpte afval). 
2. Het gebruik van deze aanbiedgegevens en adresge- 
   gevens voor de concreet te ondernemen actie, zoals 
   het aanspreken van de betreffende inwoners door een 
   brief te sturen, langs de deur te gaan (afvalcoach) of 
   een boete uit te delen (BOA’s). 
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Bijlage 11:
Communicatieplan 

“Haal alles uit je afval”

Inleiding

Leusden wil een duurzame, groene gemeente zijn. Daar 
hoort het scheiden en recyclen van huishoudelijk afval 
bij. Hiermee dragen we bij aan de circulaire economie: de 
hoeveelheid restafval vermindert en er wordt bespaard 
op grondstoffen, energie en geld.

De invoering van diftar en omgekeerd inzamelen in Leus-
den zorgden voor veel minder restafval. Ruim 80 procent 
van al ons huishoudelijk afval wordt nu gescheiden inge-
zameld. De reden om afval te scheiden is voor de meeste 
Leusdenaren om het milieu te sparen. Over de wijze van 
inzameling zelf zijn inwoners behoorlijk tevreden (inwo-
nersenquête, 2019).

We zijn dus al behoorlijk goed op weg met het vermin-
deren van ons restafval, maar we zijn er nog niet. De 
bijdrage van elke inwoner in Leusden telt. Op het gebied 
van preventie en afvalscheiding moeten we nog stappen 
zetten. De inzet van communicatie naar de verschillende 
doelgroepen richt zich op de invulling van deze focus-
punten. 

Om ook de ‘laatste kilo’s’ waardevolle grondstoffen uit 
het restafval te halen, is veel meer nodig dan alleen maar 
informeren. Uit de inwonersenquête (2019) weten we dat 
de meeste inwoners aangeven de scheidingsregels te 
kennen en niet tot een beetje moeite hebben om afval 
te scheiden. De vraag is hoe we die aanwezige kennis en 
positieve houding en intentie daadwerkelijk omzetten 
naar gewenst gedrag. Die stap kost veel meer energie. 
Daarvoor moeten we zo gericht mogelijk interveniëren en 
inspelen op onbewuste processen die een rol spelen bij 
gedragsverandering. In dit plan presenteren we hiervoor 
verschillende strategieën.

Doelgroepen en partners

Externe doelgroepen
De primaire doelgroep van dit communicatieplan bestaat 
uit inwoners van de gemeente Leusden. Dit zijn ruim 
30.000 inwoners in ruim 13.000 huishoudens. En ook ba-
sisscholen, verenigingen en het midden- en kleinbedrijf.

Vooral de groep inwoners die al een deel van het afval 
scheiden is een zeer interessante communicatiedoel-
groep. Zij hebben de juiste intenties, maar voeren het 
gewenste gedrag nog niet uit voor alle afvalstromen. In 
campagnes kunnen we deze groep waarschijnlijk effec-
tief beïnvloeden door te herinneren aan het voornemen, 
onderhouden van argumenten voor afvalscheiding en het 
wegnemen van hindernissen. 

Bepaalde communicatie is specifiek gericht op groepen 
inwoners. Zoals inwoners die hun afval niet (goed) schei-
den. Bijvoorbeeld bij groente-, fruit- en etensresten (gft) 
en plastic, metaal en drankkarton (pmd).  En ook ouders 
met kleine kinderen. Om hen te informeren over de mo-
gelijkheid om luiers apart in te zamelen. 

Partners
Als partners beschouwen wij alle partijen die de ge-
meente wil en kan helpen bij het delen van informatie, 
het enthousiasmeren van bewoners en soms ook het 
beantwoorden van praktische vragen over afvalscheiding 
en -inzameling. Te denken valt aan: De Groene Belevenis 
(“Afvalvrije Scholen” en “Schoon Belonen” met verenigin-
gen), Voila, Opgeruimd Leusden i.s.m. Arie Afval, Kring-
loopcentrum Leusden, wijkverenigingen en bewonersor-
ganisaties en Woningstichting Leusden.

AVU en Remondis zijn ook een belangrijke partners. 
Naast uiteraard hun rol als afvalinzamelaar en afvalom-
slag, hebben zij ook een uitgebreid pakket aan informatie 



en communicatiemiddelen waar wij gebruik van kunnen 
maken. Via de AVU zijn we ook vertegenwoordigd in 
CirkelWaarde: een grondstoffenalliantie van AVU, ROVA 
en Circulus-Berkel. Gezamenlijk zijn we op weg naar een 
circulaire economie.

Intern
De interne doelgroepen zijn degenen die in hun werk te 
maken krijgen met afvalscheiding in Leusden. Dit geldt 
voor de leden van de gemeenteraad en het college, maar 
vooral voor de medewerkers die vragen van inwoners be-
antwoorden. Denk aan de collega’s van het Klantcontact-
centrum of aan de medewerkers van de Milieustraat, die 
aangesproken kunnen worden door inwoners. En denk 
aan de Boa’s, medewerkers van de buitendienst en in de 
gemeente woonachtige medewerkers. 

Communicatiedoelen

Huidig afvalscheidingsgedrag
Uit de meeste recente sorteeranalyse van het fijn 
huishoudelijk afval (67 kg) blijkt dat 60 procent van de 
grondstoffen er nog uitgehaald had kunnen worden.  Met 
stip op nummer 1 staat het gft-afval. Uit het inwoner-
sonderzoek (2019) kwam naar voren dat slechts 1 op de 
5 Leusdenaren binnen de bebouwde kom gft-afval beter 
is gaan scheiden. De harde cijfers uit de sorteeranalyse 
bevestigen dit. Maar liefst 31 procent (21 kg) van het aan-
geboden restafval bestaat uit groente-, fruit- en tuinafval.  
Niet het gebrek aan kennis over de scheidingsregels, 
maar het bewaren van het groente-, fruit- en etensresten 
wordt door velen als probleem ervaren. 
Naast gft-afval is er ook nog veel winst te halen in het 
scheiden van luiers en incontinentiematerialen (9 kg), 
pmd en textiel (beide 4 kg) en hard kunststof en papier 
(beide ruim 3 kg).

Gewenst gedrag
Het gewenste gedrag ligt voor de hand: nóg beter schei-
den van het restafval. Vooral in het scheiden van gft-afval 
is veel winst te behalen. Als het alleen al lukt om inwo-
ners de helft van wat nu in het restafval belandt, goed 
te laten scheiden, dan verlagen we het fijn huishoudelijk 
afval naar 57 kg! Naast het beter scheiden van afval, is 
het tijd voor een vervolgstap: het voorkomen van afval. 
Afvalpreventie is in de meeste gevallen zelfs beter dan 

het wel laten ontstaan van afval en dit materiaal weer 
recyclen. Het bespaart kosten en is goed voor het milieu. 
Het accent ligt op het vergroten van de bewustwording 
en het stimuleren van bewuster kiezen, minder verspillen 
en meer hergebruiken.

Concreet handelingsperspectief
Gedragsverandering is complex. Er is een kloof tussen 
iets weten, het willen en het ook werkelijk doen. Het 
grootste deel van ons gedrag gaat op de automatische 
piloot of wordt beïnvloed door wat anderen vinden of 
doen, de sociale norm. Instrumenten die ingezet wor-
den om het gewenste afvalscheidingsgedrag te bereiken 
richten zich daarom in eerste instantie op voorzieningen 
en het makkelijker maken van het doelgedrag. Commu-
nicatie is bij de invoering van het nieuwe afvalbeleid 
vooral ondersteunend met als doelstelling: inwoners 
een zo concreet mogelijk en haalbaar handelingsper-
spectief bieden dat helpt om het gewenste gedrag uit te 
voeren. Zowel op het gebied van afvalscheiding als op 
het voorkomen ervan. Medewerkers van de gemeente 
Leusden vervullen hierin een cruciale rol. Zij hebben een 
klantvriendelijke houding en reageren snel op vragen. Er 
wordt empathisch geluisterd naar suggesties en knelpun-
ten van inwoners en meegedacht naar de oplossing. En 
uiteraard geven ze zelf het goede voorbeeld. 

Kernboodschap 
Het gaat goed met het scheiden van afval in Leusden. We 
hebben de hoeveelheid restafval maar liefst gehalveerd. 
Elk jaar blijft er nu iets minder dan 80 kg restafval per 
persoon over. We hebben geleerd dat afval een grond-
stof is geworden voor nieuwe materialen en producten. 
We weten dat we daarmee energie en het milieu sparen. 
Én dat het beter is voor onze portemonnee. Gratis afval 
bestaat namelijk niet. Sterker nog: het wordt alleen maar 
duurder. Afval scheiden is dus hartstikke slim.

Daarom is het tijd voor een vervolgstap. De ambitie van 
de gemeente Leusden is om het restafval nóg beter te 
scheiden. Verbetering van de kwaliteit van onze grond-
stoffen is cruciaal, omdat de afvalverwerkingsindustrie 
steeds kritischer wordt op de kwaliteit van de aangele-
verde grondstoffen. Dit heeft impact op de vergoeding 
voor de aangeleverde grondstoffen en dus onze porte-
monnee. 
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Wij weten zeker dat het kan. Want in de grijze bak of zak 
zit nog steeds heel veel afval dat te scheiden is. Denk bij-
voorbeeld aan groente- en fruitresten, verpakkingen van 
plastic, textiel en papier. Als we dit allemaal goed schei-
den, dan houden we veel minder echt restafval over. Dat 
scheelt maar liefst 40 kg per persoon per jaar. Nu wordt 
dit allemaal vernietigd in een verbrandingsoven en kan 
het dus niet opnieuw gebruikt worden. Wereldwijd raken 
de grondstoffen op. Dus het verbranden ervan is hartstik-
ke zonde. Daar moeten we wat aan doen; de bijdrage van 
iedere Leusdenaar telt. 

Natuurlijk snappen we dat we een inspanning vragen om 
ook de laatste kilo’s aan grondstoffen uit ons restafval te 
halen. Zeker in het begin. Daarom helpen we onze inwo-
ners daarbij. Zo krijgt ieder die dat wil een gratis keuken-
bakje voor afval van groenten-, fruit- en etensresten. Krij-
gen alle inwoners een papierkliko en is het vanaf volgend 
jaar zomer mogelijk om luiers en incontinentiemateriaal 
in te leveren voor recycling.  Ook staat de afvalcoach 
paraat om te helpen. Met tips voor het scheiden van 
afval, en ook hoe we afval kunnen voorkomen door meer 
hergebruiken en minder te verspillen. Leusden haalt alles 
eruit wat erin zit!

Oneliners: Gratis afval bestaat niet - Niets doen is duur-
der - Haal alles eruit wat erin zit

Communicatiestrategie

In de afgelopen jaren was communicatie vooral gericht 
op instructieve voorlichting: wanneer wordt afval opge-
haald? Wat hoort waar? Waar kan ik mijn afval kwijt? Met 
de nieuwe doelstelling gericht op afvalscheiding ver-
schuift het accent van instrueren naar positieve gedrags-
beïnvloeding en activeren. Daarbij gaat extra aandacht 
uit naar gft. Voor afvalpreventie geldt feitelijk hetzelfde 
alleen met een iets sterkere informatiecomponent, na-
melijk het verzamelen en communiceren van kansen en 
mogelijkheden voor Leusdense consumenten.

De centrale vraag bij beide doelstellingen is: hoe kunnen 
wij bewoners hierbij helpen? Daar past communicatie bij 
die de dienstverlening begrijpelijk en aantrekkelijk pre-
senteert, goed geframed is, servicegericht, uitnodigend, 

positief, gericht op zelfreflectie en een duidelijk hande-
lingsperspectief.

Voor de strategie gaan we uit van de belangrijkste drijf-
veren om goed te scheiden en afval te voorkomen: het 
moet gemakkelijk zijn, het moet aantoonbaar nut hebben 
en het gevoel geven dat je erbij hoort. 
1. Gemak vertalen we naar: goed georganiseerd, zonder  
    gedoe en helder gecommuniceerd.
2. Nut vertalen we naar: effect, goede achtergrondinfor- 
    matie en feiten, goede verantwoording van het bestede 
    geld en persoonlijke feedback.
3. Erbij horen vertalen we naar: zichtbaar maken dat heel 
    veel Leusdenaren goed afval scheiden en bewust om
    gaan met afval.

1. Gemak
Voorzieningen en afvalwijzers
De kans is groter dat meer Leusdenaren hun afval beter 
gaan scheiden als we het gemak vergroten. We bieden 
concrete instructies aan door afvalwijzers over de schei-
dingsregels. En faciliteren inwoners in bijvoorbeeld een 
keukenoplossing of opbergoplossing. Zoals het gfe-bakje 
en de papiercontainer. Het uitreiken van de voorziening 
is tevens een mooi communicatiemoment. 

Medewerkers als voorlichters en partners als steunzen-
ders
Wat we van inwoners vragen, moeten we als gemeente 
goed uitleggen. Het gaat in het bijzonder om collega’s 
en partners die inwoners (dagelijks) zien of spreken. We 
investeren daarom in het voorlichten en enthousiasme-
ren van collega’s en partners, in het bijzonder wanneer 
nieuwe (communicatie)acties van start gaan. 

Eenduidige, herkenbare en toegankelijke communicatie
Iedereen in Leusden moet toegang kunnen krijgen tot 
begrijpelijke informatie over afval en grondstoffen. Om te 
zorgen dat de communicatie inclusief en toegankelijk is, 
zetten we in op eenduidige en herkenbare communicatie. 
We communiceren op B1-taalniveau en maken meer ge-
bruik van (eenvoudig) beeldgebruik zoals pictogrammen. 
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2. Nut
Positief stimuleren
Het is belangrijk om te laten zien wat er met ons afval 
gebeurt. Dat doen we door te laten zien wat er van de 
grondstoffen gemaakt wordt. Hiervoor zoeken we vooral 
naar lokale initiatieven en laten we goede voorbeelden 
zien van de gemeente. Ook laten we zien hoe het afval-
verwerkingsproces verloopt: het liefst in mooi geschei-
den stromen. Daarmee willen we de intrinsieke motivatie 
versterken om afval goed te scheiden. Op het gebied van 
afvalpreventie geldt hetzelfde: wat is het positieve effect 
van jouw gedrag op de afvalberg?

Effect van gezamenlijk gedrag 
Hoeveel grondstoffen heeft Leusden al uit het afval ge-
haald? Jaarlijks publiceren we cijfers hoe we als gemeen-
te hebben gepresteerd. Wat gaat goed en waar moeten 
we extra op inzetten? Gezamenlijke doelen zorgen voor 
meer betrokkenheid. Afhankelijk van het resultaat com-
plimenteren, bedanken of communiceren we de concrete 
uitdaging. 

Beloning
Als beloning voor het goed scheiden van gft-afval, geven 
we inwoners een zak compost. Zo krijgen ze directe 
feedback over wat er met hun gft-afval gebeurt. Dit 
is tevens een mooi moment om mensen te laten zien 
hoeveel groeten-, fruit- en etensresten er al ingezameld 
is (norm-activerend) en welke uitdaging er nog rest (spe-
cifiek afval dat nog mis gaat bijvoorbeeld.

Directe, persoonlijke feedback 
De afvalcoach is aanspreekpunt voor inwoners om pro-
blemen op afvalgebied op te lossen. Hij/zij komt zo nodig 
bij bewoners op bezoek om ze te helpen en waar nodig te 
leren hoe ze afval moeten aanbieden. Hij/zij geeft zowel 
praktische tips bij verkeerd scheiden, als ook positieve 
feedback zoals ‘u bent goed op weg!’. 
Voor pmd starten we met een proef om bewoners aan te 
schrijven wiens container niet geleegd is omdat er ver-
keerde materialen in zaten. Zo nodig gaat de afvalcoach 
om te helpen. Afgelopen juli tot en met oktober werden 
er 308 pmd-containers afgekeurd. Bij 12 adressen werd 
de containers meer dan één keer afgekeurd. Mogelijk 
constateren we dat het probleem in sommige buurten 
meer voorkomt. Dit kan aanleiding zijn om buurtgericht 

te communiceren en partners aan ons te binden als 
steunzenders.  
Tot slot onderzoeken we de mogelijkheid of er extra 
informatie bij de aanslag afvalstoffenheffing kan worden 
opgenomen. Bewoners met veel restafval krijgen dan bij-
voorbeeld tips voor minder afval en informatie over goed 
gebruik van voorzieningen zoals de afvalcoach. 

3. Erbij horen
Sociale beïnvloeding
Naast het aanspreken op de sociale norm, passen we 
in campagnes social modeling toe. Dat wil zeggen dat 
‘het model’ duidelijk laat zien welk gedrag de juiste is. 
Bijvoorbeeld de stappen van een appel eten tot aan 
weggooien in de gft-container. Of thuis een herbruikbaar 
groente- en fruitnetje meenemen voordat je boodschap-
pen gaat doen. Daarnaast bekijken we in welke buurten 
extra kansen liggen om via de sociale omgeving een (nog) 
beter afvalscheidingsgedrag te stimuleren. Ook gaan we 
inwoners stimuleren en faciliteren om tips en ervaringen 
met elkaar te delen over afvalpreventie. 

Waarderen van initiatief 
Een grote groep Leusdenaren werkt samen met de 
gemeente om afval beter te scheiden of zwerfafval te 
voorkomen. Denk aan partners als Kringloopcentrum 
Amersfoort-Leusden, De Groene Belevenis, vrijwilligers 
van Opgeruimd Leusden, en ook leerlingen en docenten 
die medeleerlingen stimuleren in het duurzaam denken 
en doen of ondernemers die de leefbaarheid in de buurt  
vergroten.
Als gemeente sluiten we graag aan bij deze energie met 
als doel (burger)participatie te vergroten en (in)direct de 
sociale norm te communiceren. We ondersteunen deze 
initiatieven met materialen en communicatie. 

Monitoring en afvalpanel
In nauw overleg tussen beleidsadviseur, communicatie-
adviseur en andere betrokkenen wordt op regelmatige 
basis de communicatie-inspanningen geëvalueerd. De 
tussentijdse resultaten worden teruggekoppeld en er 
wordt gekeken of bijsturing noodzakelijk is. 
Tevens richten we een afvalpanel in. Dit is een klankbord 
waar inwoners aangeven wat er leeft in de samenleving 
en meedenken op de communicatiestrategie, -boodschap 
en –middelen. Voor de samenstelling van het panel zoe-
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ken we naar een afspiegeling van de Leusdense samen-
leving. Gedacht wordt aan minimaal twaalf deelnemers: 
twee uit elke ‘wijk’. 

Communicatiemiddelen

Met onderstaande mix van communicatie willen we de 
eerder geformuleerde doelstellingen maximaal onder-
steunen. De middelen, kanalen en beschikbare informa-
tie zullen breed onder de aandacht worden gebracht, 
zodat bewoners weten waar ze terechtkunnen voor 
informatie en ondersteuning.

1. Basispakket: online en offline
Het palet aan middelen en kanalen dat we inzetten, is 
breed. Zowel online tools als website, app, sociale me-
diakanalen als ook offline middelen zoals de huis-aan-
huiskrant en contact via het Klantcontactcentrum. 

Het basispakket bestaat uit:
• Contactmogelijkheden via het Klantcontactcentrum:  
  webcare en telefoon
• Contactmogelijkheden via de afvalcoach (nieuw!)
• Afvalapp met basisinformatie: kalender, nieuws, tips,  
  wat-hoort-waar, spelregels en openingstijden (update/ 
  heldere taal)
• Leusden.nl/afval met praktische informatie: nieuws, 
  kalender, spelregels, tips, overzicht voor nieuwkomers 
  (update)
• Mijnrestafval.nl: online inzien van persoonlijke stortge-
  gevens
• Afvalwijzer pmd en gft (nieuw!)
• Nudges (stickers/borden) bij afvalcontainers in openba-
  re ruimte (nieuw!)
• Informatie/folder voor nieuwkomers “Waar laat ik in 
  Leusden mijn afval?” (kans)
• Informatie over luierinzameling voor ouders van pasge
  borenen bij aanmelding Burgerzaken (kans)
• Persoonlijke brief met positieve feedback op inhoud 
  pmd-container (nieuw!)

2. Introductiefase: informeren en instrueren
In het Grondstoffenbeleidsplan zijn nieuwe voorzie-
ningen en interventies opgenomen. Denk bijvoorbeeld 
aan de invoering van papiercontainers, luierinzameling, 

gfe-bakje. Belangrijk is om dan een duidelijk startmo-
ment te creëren met een opvallende ‘boost’ in infor-
matievoorziening, zodat we zoveel mogelijk inwoners 
bereiken.

Het startmoment bestaat ten minste uit de volgende 
communicatie-acties:
• Pers/P.R.-moment en -bericht
• Brief
• Basispakket: online en offline
• Intern: persoonlijk, teamoverleg, intranet
• Communicatiemiddelen van partners: ‘steunzenders’

3. Implementatiefase: positief stimuleren en activeren
Na het startmoment volgt de fase waarin we laten zien 
dat het goed scheiden van de afvalstromen gft, pmd, 
papier, textiel en luiers gemakkelijk is, nuttig is en de 
sociale norm. Bij preventie ligt de nadruk op het nut en 
gemak.  

De implementatiefase bestaat minimaal uit de volgende 
communicatieacties:
• Gft-campagne met uitreiken keukenafvalbakjes
• Papiercampagne met ja/nee of ja/ja sticker
• Pmd-campagne
• Textielcampagne
• Gerichte luier/incontinentiemateriaal communicatie
• Afvalpreventie campagne met infoquête van Milieucen- 
  traal: afvalminderen.nl. Gevolgd door het delen van tips 
  en ervaringen.
• Intern: Lisa, persoonlijk, teamoverleg, rondleiding ROVA

Per afvalstroom bepalen we welke boodschap, kanalen 
en middelen het meest passend en effectief zijn. Bijvoor-
beeld:  advertenties Leusderkrant, video’s sociale media, 
vlogs en blogs, abri’s, digitale aankondigingsborden, 
prijsvraag, inzet Arie Afval, ‘excursie’, actie in de winkel-
centra, spandoeken, uitdelen afvalwijzer op de Mili-
eustraat, inzet afvalcoach en vuilniswagens Remondis, 
communicatiekanalen van partners  et cetera. Natuurlijk 
ondersteunen we elke campagne met onze basiscom-
municatiemiddelen. Landelijke of regionale campagnes 
onderschrijven we alleen als ze qua timing en insteek 
aansluiten op onze campagnes.
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4. Evaluatiefase: feedback en monitoring resultaten
Na een campagne, experiment en de jaarlijkse sorteera-
nalyse communiceren we over het nut en het effect van 
ons gezamenlijke gedrag: hoe hebben we dit jaar gepres-
teerd?

Communicatiemiddelen die we inzetten:
• Pers-/nieuwsbericht
• Infografics

In combinatie met:
• Grote advertentie in Leusderkrant en/of
• Spandoek of tekstkar bij Milieustraat en/of
• Digitale aankondigingsborden en afvalapp
• Intern/partners: persoonlijk en met bedankje

Voor inwoners is het moment van de ‘GBLT-aanslag’ een 
‘evaluatiemoment’. We onderzoeken in hoeverre het 
mogelijk en effectief is om bij de aanslag persoonlijke 
feedback te geven. Bijvoorbeeld in de vorm van tips voor 
minder afval en goed gebruik van voorzieningen.
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Planning en begroting 2021

Wanneer Wat Kosten

Q1 Ontwikkelen overkoepelend campagneconcept: 
- dat voldoet aan de strategische uitgangspunten 
- met een duidelijk format voor interactie op social media 
- dat te vertalen is naar de verschillende afvalstromen en 
afvalpreventie 
- inclusief heldere propositie afvalcoach

5.000,-

Q1 Terugkoppeling resultaten sorteeranalyse 
- infografic in combi met advertentie/tekstkar/spandoek 
oid 
- communicatieactie voor interne doelgroep/partners

1.500.- 
500,-

Q1 Gft-“keukenafvalbakjestest” met introductie afvalcoach 5.000,-

Q1 Compostdag (maart) p.m.

Q2 Werven inwoners voor afvalpanel 1.000,-

Q2 Gerichte luier/incontinentie communicatie 
- brieven luierinzameling 1.000,-

Q2 Pmd start proef persoonlijke feedback met brief van 
Milieustraat:  
- Ontwerp en druk afvalwijzer pmd/zo mogelijk in combi 
met gft (1.500 stuks)

p.m. 
2.000,-

Q3 Invoering papiercontainer en campagne 
- verzending brief 13.000 huishoudens met deursticker 
(handling/porto/stickers) 
- concept uitwerken naar campagnemiddelen en media-
inkoop

Al begroot 

3.000,-

Q3 Week tegen voedselverspilling (7 – 13 september) 1.000,-

Q4 Nudges (bord/Spiegel) bij afvalcontainers 1.250,-

subtotaal 21.250,-

2022

Q1 Terugkoppeling resultaten sorteeranalyse 
- infografic met advertentie/tekstkar/spandoek oid 
- communicatie-actie voor interne doelgroep/partners 
(rondleiding gft/pmd)

1.500,- 
1.000,-

Q1 Gft-campagne (in combi met voorziening 
keukenafvalbakje) 
- concept uitwerken naar campagnemiddelen en media-
inkoop 
- Ontwerp en druk afvalwijzer gft/zo mogelijk in combi 
met pmd (1.500 stuks) 
- inkoop keukenafvalbakje (budget 
grondstoffenbeleidsplan) 
- compostdag (maart)

7.500,- 
2.000,- 

-,- 
1.000,-

Q3 Week tegen voedselverspilling (september) 
- bijv. samenwerking winkeliers waar je afvalvrij kunt 
inkopen

1.000,-
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Wanneer Wat Kosten

Q1 Ontwikkelen overkoepelend campagneconcept: 
- dat voldoet aan de strategische uitgangspunten 
- met een duidelijk format voor interactie op social media 
- dat te vertalen is naar de verschillende afvalstromen en 
afvalpreventie 
- inclusief heldere propositie afvalcoach

5.000,-

Q1 Terugkoppeling resultaten sorteeranalyse 
- infografic in combi met advertentie/tekstkar/spandoek 
oid 
- communicatieactie voor interne doelgroep/partners

1.500.- 
500,-

Q1 Gft-“keukenafvalbakjestest” met introductie afvalcoach 5.000,-

Q1 Compostdag (maart) p.m.

Q2 Werven inwoners voor afvalpanel 1.000,-

Q2 Gerichte luier/incontinentie communicatie 
- brieven luierinzameling 1.000,-

Q2 Pmd start proef persoonlijke feedback met brief van 
Milieustraat:  
- Ontwerp en druk afvalwijzer pmd/zo mogelijk in combi 
met gft (1.500 stuks)

p.m. 
2.000,-

Q3 Invoering papiercontainer en campagne 
- verzending brief 13.000 huishoudens met deursticker 
(handling/porto/stickers) 
- concept uitwerken naar campagnemiddelen en media-
inkoop

Al begroot 

3.000,-

Q3 Week tegen voedselverspilling (7 – 13 september) 1.000,-

Q4 Nudges (bord/Spiegel) bij afvalcontainers 1.250,-

subtotaal 21.250,-

2022

Q1 Terugkoppeling resultaten sorteeranalyse 
- infografic met advertentie/tekstkar/spandoek oid 
- communicatie-actie voor interne doelgroep/partners 
(rondleiding gft/pmd)

1.500,- 
1.000,-

Q1 Gft-campagne (in combi met voorziening 
keukenafvalbakje) 
- concept uitwerken naar campagnemiddelen en media-
inkoop 
- Ontwerp en druk afvalwijzer gft/zo mogelijk in combi 
met pmd (1.500 stuks) 
- inkoop keukenafvalbakje (budget 
grondstoffenbeleidsplan) 
- compostdag (maart)

7.500,- 
2.000,- 

-,- 
1.000,-

Q3 Week tegen voedselverspilling (september) 
- bijv. samenwerking winkeliers waar je afvalvrij kunt 
inkopen

1.000,-

* Aan de hand van de uitkomsten van de jaarlijkse sorteeranalyse bepalen we welke 
campagnes opnieuw onder de aandacht moeten worden gebracht, en met mogelijk 
aanpassingen in de strategie. 

Tijdinvestering 

• Communicatieadviseur 
Eerste half jaar 2021 gemiddeld 10 tot 12 uur per week. In de loop van de jaren 
neemt dit af naar gemiddeld 4 uur in de week. Over 5 jaar genomen gemiddeld 6 
tot 8 uur per week. 

Q4 Afvalpreventie campagne (incl oproep) 
- concept uitwerken naar campagnemiddelen en media-
inkoop

7.500,-

subtotaal 21.500,-

2023

Q1 Terugkoppeling resultaten sorteeranalyse 
- infografic met advertentie/tekstkar/spandoek oid 
- communicatie-actie voor interne doelgroep/partners

1.500,- 
500,-

Q1 Compostdag (maart) 1.000,-

Q1 Pmd-campagne  
- concept uitwerken naar campagnemiddelen (bv winactie 
dopper) en media-inkoop

5.000,-

Q2 Textielcampagne 
- concept uitwerken naar campagnemiddelen (incl. 
stickers/borden op containers) en media-inkoop

5.000,-

Q3 Week tegen voedselverspilling (september) 1.000,-

Q4 Afvalpreventie-campagne 
- aanpassing/aanvulling op campagnemiddelen en media-
inkoop

2.500,-

subtotaal 16.500,-

2024 en 
2025*

Q1 Terugkoppeling resultaten sorteeranalyse 
Communicatie-actie intern/partners

4.000,-

Q1 Afvalstroomcampagne 6.000,-

Q2 Afvalstroomcampagne 6.000,-

Q4 Afvalpreventie-campagne 6.000,-

Herdruk afvalwijzers 3.000,-

Subtotaal 25.000,-

Totaal 84.250,-

Per jaar 16.850,-

Planning en begroting 2022
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Planning en begroting 2023

* Aan de hand van de uitkomsten van de jaarlijkse sorteeranalyse bepalen we welke 
campagnes opnieuw onder de aandacht moeten worden gebracht, en met mogelijk 
aanpassingen in de strategie. 

Tijdinvestering 

• Communicatieadviseur 
Eerste half jaar 2021 gemiddeld 10 tot 12 uur per week. In de loop van de jaren 
neemt dit af naar gemiddeld 4 uur in de week. Over 5 jaar genomen gemiddeld 6 
tot 8 uur per week. 

Q4 Afvalpreventie campagne (incl oproep) 
- concept uitwerken naar campagnemiddelen en media-
inkoop

7.500,-

subtotaal 21.500,-

2023

Q1 Terugkoppeling resultaten sorteeranalyse 
- infografic met advertentie/tekstkar/spandoek oid 
- communicatie-actie voor interne doelgroep/partners

1.500,- 
500,-

Q1 Compostdag (maart) 1.000,-

Q1 Pmd-campagne  
- concept uitwerken naar campagnemiddelen (bv winactie 
dopper) en media-inkoop

5.000,-

Q2 Textielcampagne 
- concept uitwerken naar campagnemiddelen (incl. 
stickers/borden op containers) en media-inkoop

5.000,-

Q3 Week tegen voedselverspilling (september) 1.000,-

Q4 Afvalpreventie-campagne 
- aanpassing/aanvulling op campagnemiddelen en media-
inkoop

2.500,-

subtotaal 16.500,-

2024 en 
2025*

Q1 Terugkoppeling resultaten sorteeranalyse 
Communicatie-actie intern/partners

4.000,-

Q1 Afvalstroomcampagne 6.000,-

Q2 Afvalstroomcampagne 6.000,-

Q4 Afvalpreventie-campagne 6.000,-

Herdruk afvalwijzers 3.000,-

Subtotaal 25.000,-

Totaal 84.250,-

Per jaar 16.850,-
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Planning en begroting 2024 en 2025
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Tijdinvestering

Communicatieadviseur
Eerste half jaar 2021 gemiddeld 10 tot 12 uur per week. In 
de loop van de jaren neemt dit af naar gemiddeld 4 uur 
in de week. Over 5 jaar genomen gemiddeld 6 tot 8 uur 
per week.

Webredactie en telefonie 
Afhandeling van meldingen gemiddeld 6 uur per week. 
Campagne-gerelateerde werkzaamheden zoals publice-
ren van social media posts, reageren, signaleren, interne 
afstemming gemiddeld 8 uur per week.

* Aan de hand van de uitkomsten van de jaarlijkse sorteeranalyse bepalen we welke 
campagnes opnieuw onder de aandacht moeten worden gebracht, en met mogelijk 
aanpassingen in de strategie. 

Tijdinvestering 

• Communicatieadviseur 
Eerste half jaar 2021 gemiddeld 10 tot 12 uur per week. In de loop van de jaren 
neemt dit af naar gemiddeld 4 uur in de week. Over 5 jaar genomen gemiddeld 6 
tot 8 uur per week. 

Q4 Afvalpreventie campagne (incl oproep) 
- concept uitwerken naar campagnemiddelen en media-
inkoop

7.500,-

subtotaal 21.500,-

2023

Q1 Terugkoppeling resultaten sorteeranalyse 
- infografic met advertentie/tekstkar/spandoek oid 
- communicatie-actie voor interne doelgroep/partners

1.500,- 
500,-

Q1 Compostdag (maart) 1.000,-

Q1 Pmd-campagne  
- concept uitwerken naar campagnemiddelen (bv winactie 
dopper) en media-inkoop

5.000,-

Q2 Textielcampagne 
- concept uitwerken naar campagnemiddelen (incl. 
stickers/borden op containers) en media-inkoop

5.000,-

Q3 Week tegen voedselverspilling (september) 1.000,-

Q4 Afvalpreventie-campagne 
- aanpassing/aanvulling op campagnemiddelen en media-
inkoop

2.500,-

subtotaal 16.500,-

2024 en 
2025*

Q1 Terugkoppeling resultaten sorteeranalyse 
Communicatie-actie intern/partners

4.000,-

Q1 Afvalstroomcampagne 6.000,-

Q2 Afvalstroomcampagne 6.000,-

Q4 Afvalpreventie-campagne 6.000,-

Herdruk afvalwijzers 3.000,-

Subtotaal 25.000,-

Totaal 84.250,-

Per jaar 16.850,-
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Bijlage 12:
Uitvoeringsplan Grondstoffenbeleidsplan 2021-2025

In het Grondstoffenbeleidsplan 2021-2025 staat wat we de 
komende jaren gaan doen om de hoeveelheid restafval 
verder te verlagen. Hierbij hanteren we de volgende 
kaders:
• Doelstelling: niet meer dan 50 kg restafval per inwoner  
  per jaar in 2025
• Het omgekeerd inzamelen en de diftar methode met 
  bronscheiding blijven bestaan. 
• Financieel kostendekkend; conform opdracht Raad aan  
  het College.

In dit Uitvoeringsplan Grondstoffenbeleidsplan 2021-
2025 zijn deze kaders uitgewerkt in de acties die we de 

komende jaren gaan doen om de doelstelling te halen. 
De acties zijn onderverdeeld in 5 speerpunten:

1. Optimaliseren inzamelmethodes
2. Intensiveren preventie, voorlichting en communicatie
3. Aanpakken van ontwijkgedrag
4. Monitoring kosten, hoeveelheden en kwaliteit
5. Gericht op de circulaire toekomst

Met de slogan “Haal alles uit je restafval!” en een infor-
matieve en persoonlijke benadering gaan we de inwo-
ners helpen om de doelstelling te halen. 
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1. Optimaliseren inzamelmethodes
We gaan data-gestuurd, op basis van de sorteeranalyses, 
de inzamelmethodes verbeteren. We gaan de volgende 
inzamelmethodes aanpassen:
1. GFT inzameling: Bakje voor keukenafval
2. Invoering gescheiden luierinzameling 
3. Invoering papiercontainer in bebouwde kom en inza-
   melfrequentie optimaliseren
4. Optimaliseren restafvalinzameling buitengebied
5. Pilot gescheiden inzamelen afval in openbare ruimte 
   Hamershof 

1.  GFT inzameling: Bakje voor keukenafval
In het Leusdense restafval zit nog 21 kg gft (voornamelijk 
keukenafval) per inwoner per jaar. 
Omdat het meeste gft dat nu nog in het restafval zit be-
staat uit keukenafval, gaan we 
een keukenafvalbakje voor het keukenafval verstrek-
ken, gemaakt van gerecycled pmd. De bakjes kunnen op 
diverse manieren verstrekt worden, b.v. bij een actie op 
de milieustraat of aan nieuwe inwoners. Omdat er ver-
schillende soorten keukenafvalbakjes zijn (met of zonder 
afbreekbaar plastic zakje of papieren zakje) zal er eerst 
een pilot worden gehouden welk bakje de voorkeur heeft 
van de inwoners. Gemeenten die een vergelijkbare cam-
pagne voor het keukenafval hebben gedaan, hebben een 
reductie van 7-9% bij 28% gft in het restafval. In Leusden 
(20 kg gft in restafval) komt dat neer op een reductie van 
4,5 tot 6 kg restafval per inwoner per jaar. 
In 2020 is met alle partijen uit de keten een uniforme 
wel/niet-lijst voor gft-afval ontwikkeld. Het doel van de 
lijst is bijdragen aan meer en beter gescheiden gft-afval. 
De lijst zal gebruikt worden in de gft campagne. Er zal 
in de communicatie diverse keren aandacht gevestigd 
worden op de gft inzameling aangezien hier de meeste 
winst te behalen is.

2. Invoering gescheiden luierinzameling  
Inwoners kunnen de luiers en het incontinentiemateriaal 
nu nog niet gescheiden inzamelen, de pilot van de ARN 
wordt momenteel uitgebreid met extra verwerkingscapa-
citeit, die naar verwachting in de zomer van 2021 beschik-
baar komt. 
Uit de sorteeranalyse van 2019 (zie 4.2 van het grond-
stoffenbeleidsplan) blijkt dat er per inwoner per jaar 9,1 

kg aan luiers en incontinentiemateriaal in de restafval-
container belandt. Met een inwoneraantal van 30030 en 
9,1 kg per inwoner komen we op: 273 ton aan luiers en 
incontinentiemateriaal. Ervaringen bij andere gemeenten 
hebben aangetoond dat er 30 tot 40% van de luiers uit 
het restafval gehaald wordt. Dit betekent voor Leusden 
82 tot 109 ton. Gemakshalve rekenen we verder met een 
geschatte hoeveelheid van 100 ton luiers en incontinen-
tiematerialen.

De kosten voor de inzameling en de verwerking van de 
luiers bestaan uit 4 onderdelen:
2.1 Kosten inzamelvoorziening
2.2 Kosten inzameling en transport
2.3 Kosten verwerking
2.4 Lagere kosten verbranden restafval

2.1 Kosten inzamelvoorziening
De kosten voor de inzamelvoorziening kunnen we laag 
houden door zoveel mogelijk gebruik te maken van reeds 
bestaande ondergrondse containers. Zodra de papier-
container wordt ingevoerd kunnen een aantal papier-
containers worden omgebouwd tot luiercontainers. Ook 
een aantal restafvalcontainers zal worden omgebouwd 
tot een luiercontainer, dit kan met de bestaande zuilen. 
Daarnaast zullen we naar schatting op 4 locaties een 
bovengrondse luiercontainer gaan plaatsen. 
Uitgaande van een  investeringsbedrag van € 32.670 (incl. 
21% BTW) en 10 jaar afschrijving bedragen de jaarlijkse 
kapitaalslasten € 3.600. 

Een logische plek voor een inzamellocatie is een kinder-
dagverblijf. Echter de luiers van een kinderdagverblijf 
worden beschouwd als bedrijfsafval en mogen daarom 
niet mee in de gescheiden luier- en incontinentiemateri-
aalinzameling van de particuliere huishoudens. Dit is een 
eis vanuit de ARN. 
Bij de vaststelling van de locaties voor de inzamelpunten 
wordt rekening gehouden met het feit dat  deze inzamel-
punten geen stankoverlast mogen gaan geven.

2.2 Kosten inzameling en transport
Onze huidige inzamelaar kan 1x per week de luiers en 
incontinentiematerialen naar de ARN in Weurt brengen. 
Met 10 inzamellocaties verspreid over Leusden gaat dit 
naar schatting € 600 per inzamelronde kosten. Er zal 
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bekeken worden of bundeling van hoeveelheden met 
andere AVU gemeenten voordeliger te transporteren is.

2.3 Kosten verwerking
De ARN rekent voor de verwerking € 105,50 per ton in 
2021 (contractduur 5 jaar en 1,8% indexering). Voor 100 
ton betekent dit een kostenpost van € 105.500.

2.4 Lagere kosten verbranden restafval
Ervan uitgaande dat er per jaar 100 ton aan luiers en 
incontinentiematerialen ingezameld wordt, besparen we 
100x € 151,81= € 151.810 aan verbrandingskosten (excl. 
BTW)

Pasjessysteem
De ondergrondse containers voor de inzameling worden 
voorzien van een pasjessysteem zodat alleen mensen 
die zich bij de gemeente hebben gemeld gebruik kunnen 
maken van deze gratis voorziening. Het is hetzelfde pasje 
dat alle huishoudens hebben, waardoor we daarvoor 
geen extra kosten hoeven te maken. 

Resultaten bewonersenquête 2019
Uit de enquête die in 2019 gehouden is, blijkt dat 4% van 
de respondenten de luiers en incontinentiematerialen 
graag apart willen scheiden. Mede doordat de hoeveel-
heid luiers invloed heeft op de kosten voor het restafval. 

Conclusie
De invoering van de gescheiden inzameling van luiers 
en incontinentiematerialen is beter voor het milieu, is 
€ 11.510 goedkoper dan het verbranden van de luiers en 
verhoogt het serviceniveau van de afvalinzameling.

3. Invoering papiercontainer in bebouwde kom en inza-
melfrequentie optimaliseren 
De gemeente Leusden gaat de papiercontainer in de 
bebouwde kom invoeren. Dit zorgt voor meer gescheiden 
oud papier en karton, minder restafval, een kwaliteits-
verbetering: het naar beneden brengen van het vocht-
percentage in het papier, en verhoging van de service 
door de gebruiksvriendelijkheid van de minicontainer, 
een mooier straatbeeld, minder vervoersbewegingen 
doordat de containers 1x per 4 weken geleegd worden 
en een verminderde kans op klachten. Daarnaast speelt 
de verbetering van de arbeidsomstandigheden voor de 

inzamelaar ook een  belangrijke rol. De papiercontainer 
wordt kostenneutraal ingevoerd.

Uit de sorteeranalyse van 2019 blijkt dat er per jaar nog 
3,4 kg herbruikbaar oud papier in de restafvalcontainer 
belandt. Daarnaast bevat de restafvalcontainer ook 7 
kg niet herbruikbaar oud papier per jaar (pizzadozen, 
tissues e.d.) dat niet gerecycled kan worden.
Verschillende gemeenten (Rhenen, Renswoude, Lopik) 
hebben de papiercontainer de afgelopen jaren al inge-
voerd. Het resultaat is een reductie van 50% papier uit 
het restafval. 

Resultaten bewonersenquête 2019
Uit de enquête die in 2019 gehouden is blijkt dat de 
inwoners de huidige manier van papier inzamelen waar-
deren met een rapportcijfer van 7,6. Gevraagd naar hun 
voorkeur voor de inzamelwijze benoemen de meeste 
respondenten (53%) het gebundeld aanbieden van oud 
papier. Bijna een kwart heeft de voorkeur voor een pa-
piercontainer. Een kleinere groep brengt het oud papier 
liever weg naar een ondergrondse container in de buurt 
of bij een school/vereniging.
Uit ervaring blijkt dat mensen inderdaad sceptisch zijn 
tegen veranderingen en weer een extra container. Maar 
ervaringen van andere gemeenten leren dat als inwoners 
een papiercontainer krijgen met de mogelijkheid deze na 
twee maanden weer in te leveren als het niet bevalt, dat 
vrijwel iedereen de container toch wil houden. Dit heb-
ben we ook gezien bij de invoering van de pmd container.  

Kosten invoering papiercontainer
De kosten voor het invoeren van de papiercontainer 
bedragen jaarlijks €21.100 (excl. BTW). Dit is gebaseerd op 
een investeringsbedrag van €275.500 (zie tabel 7, gere-
kend met 1% rente en een afschrijvingstermijn van 15 
jaar).    

Lagere inzamelkosten
De inzamelaar geeft ons een korting van 7,5% op de 
inzamelkosten indien we naast het invoeren van de 
papiercontainer ook de frequentie van de inzameling 
verlagen naar 1x per 4 weken en de rolcontainerroute 
voor de scholen aanpassen in een minicontainerroute 
die meegaat met de huis-aan-huis inzameling. Scholen 
kunnen dan gratis het papier laten ophalen, maar krijgen 
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daar geen vergoeding voor, aangezien de minicontainers 
niet apart gewogen kunnen worden. De korting van 7,5% 
van de inzamelaar op de inzamelkosten van de huis-aan-
huis inzameling van oud papier met beladers bedraagt 
ongeveer € 13.000.

Lagere kosten verbranden restafval
Ervan uitgaande dat 50% van het herbruikbare papier 
uit de restafvalcontainer gaat bij de invoering van de 
papiercontainer betekent dit 1,7 kg per inwoner per jaar. 
Met 30.030 inwoners levert dit 51 ton oud papier op. Deze 
51 ton hoeft niet als restafval te worden verbrand, dit 
scheelt ongeveer €8.000.

Vergoeding vrijwilligers
De vrijwilligersorganisaties die het oud papier inzamelen 
met een verzamelcontainer krijgen hiervoor een vaste 
vergoeding van 4 cent per kg. Daarnaast krijgen ze een 
aanvullende vergoeding van de gemeente als de markt 
voor het oud papier gunstig is. Aangezien de markt voor 
oud papier momenteel zeer laag is en naar verwach-
ting de komende jaren laag blijft, passen we voorlopig 
geen aanvulling toe. Dit voorkomt loze administratie. 
De vrijwilligersorganisaties krijgen wel de garantieprijs 
van 4 cent via de AVU regeling. Mocht de papierprijs in 
de toekomst weer gaan stijgen dan passen we weer een 
aanvulling toe.

Conclusie
De invoering van de papiercontainer draagt bij aan de 
doelstelling, is kostenneutraal en zorgt voor extra service.

4. Optimaliseren restafvalinzameling buitengebied
Het restafval van de circa 800 huishoudens in het buiten-
gebied wordt sinds 2017 ingezameld met minicontainers 
(240 liter), in een reguliere frequentie van 1 x per 2 we-
ken. Gelet op de doelstelling om de hoeveelheid restafval 
te verminderen en de afvalstoffenheffing kostendekkend 
te houden, wordt de inzamelfrequentie van de minicon-
tainer voor het inzamelen van restafval in het buitenge-
bied aangepast naar 1 x per 4 weken.

Het aanpassen van de frequentie naar 1x per 4 weken 
inzamelen, zorgt voor een verlaging op de inzamelkosten 
van ongeveer € 10.000 per jaar.
In 2019 is er 180 ton restafval met de minicontainers in 

het buitengebied opgehaald. Met een gemiddelde van 2,3 
inwoners per huishouden en 890 huishoudens bedraagt 
dit 87 kg per inwoner per jaar, terwijl het gemiddelde 
van de hele gemeente 67 kilo restafval is. Geschat wordt 
dat de hoeveelheid restafval met 10% afneemt door de 
aanpassing van de frequentie van de inzameling. Dit be-
tekent een extra kostenbesparing van ongeveer € 3.000 
per jaar.

Resultaten bewonersenquête 2019
Uit de enquête die in 2019 gehouden is, blijkt dat bijna 
de helft van de respondenten in het buitengebied de 
restafvalcontainer minder vaak dan 1 keer per 4 weken 
aan de straat zet. Slechts een kwart zet hem elke inza-
melronde (1 keer per 2 weken) aan de straat. Sommige 
inwoners uit het buitengebied maken gebruik van zowel 
de minicontainer als de ondergrondse verzamelcontainer, 
waarbij men dan vaker gebruikmaakt van de ondergrond-
se container.
45% van de respondenten verwacht dat ze voldoende 
capaciteit hebben als de restafvalcontainer nog maar 1 
keer per 4 weken wordt geleegd. 19% van de responden-
ten geeft zelfs aan dat de container nog minder vaak mag 
worden geleegd. Voor 29% is dit naar verwachting niet 
voldoende, 7% geeft geen mening.

Conclusie
Het optimaliseren van de inzamelfrequentie voor rest-
afval in het buitengebied is beter voor het milieu, zorgt 
voor een kostenbesparing en verlaagt het serviceniveau 
voor de inzameling van restafval. 

5. Pilot gescheiden inzamelen afval in openbare ruimte 
Hamershof 
Opgeruimd Leusden voert de jaarlijkse campagnes voor 
het zwerfafval uit. Zij verzorgen ook de communicatie 
rondom de zwerfafvalcampagnes.
Een actieve vrijwilliger heeft een prijs gewonnen en heeft 
ervoor gekozen om die in te zetten voor gescheiden 
zwerfafvalinzameling. Eind 2020 wordt er een afvalbak 
voor gescheiden inzameling geplaatst nabij de Jumbo 
op de Hamershof. De resultaten worden ieder kwartaal 
onderzocht en aan de hand van de resultaten wordt be-
paald of de pilot opgeschaald gaat worden.
Er is geen extra budget nodig voor deze pilot. Het wordt 
uitgevoerd vanuit de reguliere lijntaken.
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2. Intensiveren preventie, voorlichting en commu-
nicatie
Voor de communicatie over de afvalinzameling gaan 
we op 2 sporen communiceren: zowel instrueren  als 
activeren. Naast informatie over wijzigingen en schei-
dingsregels, voeren we campagnes  gaan we de inwoners 
persoonlijk  benaderen met behulp van een afvalcoach 
(zie het kopje goede kwaliteit behouden). Hierbij blijft de 
boodschap: het scheiden van afval loont, doordat we dan 
minder kosten hebben voor het verbranden van restafval. 
We doen het goed, we hebben een hoog serviceniveau 
en we stimuleren de inwoners om daar gebruik van te 
maken om zo samen de hoeveelheid restafval verder te 
verlagen. De communicatiestrategie en de communica-
tieactiviteiten zijn te vinden in het Communicatieplan 
(bijlage 11).

We gaan de volgende campagnes uitvoeren:
1. Campagne gft
2. Campagne pmd
3. Campagne textiel
4. Afvalpreventiecampagnes

1. Campagne gft
De campagne om meer gft uit het restafval te halen wordt 
samen met de invoering van het bakje voor keukenafval 
gehouden (zie 1.3)

2. Campagne pmd
Er worden steeds meer pmd minicontainers afgekeurd 
omdat er niet het juiste afval inzit. Een campagne pmd 
wordt gecombineerd met de aanpak van ontwijkgedrag 
(zie 3.1)
3. Campagne textiel 
Met extra communicatie over wat er wel en niet in de 
textielbak mag, willen we het textiel dat nu nog bij het 
restafval gedaan wordt in de textielcontainer krijgen. Zo 
weten veel inwoners niet dat kapot textiel in de textiel-
bak mag. We gaan met het Kringlcentrum Leusden kijken 
naar mogelijkheden voor communicatie op de container. 

4. Afvalpreventiecampagnes
Om inwoners te helpen om minder afval te produceren 
gaan we meedoen met afvalpreventiecampagnes zoals 
bijvoorbeeld de “Week tegen de voedselverspilling!” van 
Milieucentraal en maken we gebruik van de handige tips 
op de website van Milieu Centraal om afval te vermin-
deren, challenges op weg naar afvalvrij en acties van 
partners die meedoen. 

continueerd tot eind 2022. Mocht er geen vervolg komen 
op de landelijke zwerfafvalsubsidie dan wordt in 2022 on-
derzocht op welke manier het voorkomen van zwerfafval 
een vervolg gaat krijgen. 
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3. Aanpakken van ontwijkgedrag
Er zijn verschillende vormen van ontwijkgedrag (zie pa-
ragraaf 4.10 van het Grondstoffenbeleidsplan 2021-2025) 
gesignaleerd. De komende jaren gaan we ons met name 
richten op vier vormen:

1. Verkeerd aanbieden van afval in minicontainers
2. Voorkomen bijplaatsingen
3. Aanpakken zwerfafval
4. Verminderen van vervuiling textielcontainers

1. Verkeerd aanbieden van afval in minicontainers
De afvalinzamelaar, toezichthouders en BOA kunnen 
alle drie kijken of de samenstelling van het afval in een 
minicontainer juist is. Is dit niet het geval dan wordt 
een container niet geleegd. Bewoners zullen persoonlijk 
benaderd worden door middel van een brief. Ze krij-
gen de juiste scheidingsinformatie met behulp van een 
afvalwijzer en indien nodig, aanvullende uitleg van een 
afvalcoach. 

2. Voorkomen bijplaatsingen
Indien er afval naast de ondergrondse containers wordt 
geplaatst, is er sprake van bijplaatsing.
De toezichthouder en de BOA mogen het afval doorzoe-
ken op adresgegevens. 
Ook deze bewoners zullen persoonlijk benaderd worden 
door middel van een brief. Ze krijgen de juiste schei-
dingsinformatie met behulp van  een afvalwijzer en in-
dien nodig, aanvullende uitleg van een afvalcoach. Indien 
nodig wordt de BOA ingezet.

3. Aanpakken zwerfafval
De gemeente krijgt jaarlijks een landelijke subsidie voor 
het voorkomen van zwerfafval. Deze landelijke subsidie 
loopt eind 2022 af. Het is nog niet duidelijk of de rege-
ling een vervolg krijgt. Met die subsidie voert Opgeruimd 
Leusden zwerfafvalacties uit, samen met veel vrijwilligers 
uit Leusden. De zwerfafvalacties die door de Opgeruimd 
Leusden worden georganiseerd worden in ieder geval ge-
continueerd tot eind 2022. Mocht er geen vervolg komen 
op de landelijke zwerfafvalsubsidie dan wordt in 2022 on-
derzocht op welke manier het voorkomen van zwerfafval 
een vervolg gaat krijgen.

4.  Verminderen van vervuiling textielcontainers
De toenemende mate van vervuiling van textielcontainers 
door ontwijkgedrag van inwoners die hun restafvalzak in 
de textielcontainer gooien moet bestreden worden. Dit 
levert extra kosten op doordat het textiel dat niet gerecy-
cled kan worden alsnog verbrand moet worden. We gaan 
met de Kringloopcentrum Leusden kijken naar mogelijk-
heden voor communicatie op de container (zie ook 2.3). 
Indien nodig gaan we communicatie (o.a. afvalcoach), 
toezicht en handhaving (BOA’s) inzetten.
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4. Monitoring kosten, hoeveelheden en kwaliteit
We gaan vier acties uitvoeren om de goede kwaliteit van 
de grondstoffen te houden: 

1. Monitoren kosten en hoeveelheden
2. Monitoren kwaliteit
3. Gft containers chippen
4. Onderzoek naar regionale samenwerking: uitvoering  
    van de inzameling  

1. Monitoren kosten en hoeveelheden
We monitoren de kosten, hoeveelheden en kwaliteit 
van de grondstofstromen en de samenstelling van het 
restafval nauwkeurig. Jaarlijks zal een prognose gemaakt 
worden van de kosten en de hoeveelheden op basis van 
het aanbiedgedrag van het eerste kwartaal. Hiermee krij-
gen we een beeld van de verwachting voor de gemiddel-
de kosten per huishouden. Daarnaast kunnen we kijken 
hoe de prognose zich verhoudt tot de doelstelling van 50 
kg in 2025. Lopen we op koers of moeten we bijsturen? 
De inwoners en de raad zullen meerdere keren per jaar  
geïnformeerd over de voortgang in het bereiken van de 
doelstelling. De inwoners worden geïnformeerd over de 
bereikte resultaten en daarmee over hun eigen inzamel-
prestaties (zie ook het communicatieplan, bijlage 11).

 
2. Monitoren kwaliteit
Iedere jaar wordt er een sorteeranalyse van het restafval 
gehouden om te kijken wat de samenstelling van het 
restafval is. We gaan de resultaten communiceren en 
aandacht vragen voor grondstoffen die er nog uitgehaald 
kunnen worden. We monitoren de afkeurcijfers nauw-
keurig om de goede kwaliteit van de grondstoffen die we 
nu hebben te behouden. Indien de afkeurcijfers slechter 
worden, wordt er een extra sorteeranalyse van de des-
betreffende afvalstroom uitgevoerd om het probleem te 
analyseren en zal er communicatie en voorlichting naar 
de inwoners plaatsvinden. Het verkeerd aanbieden van 
afval wordt aangepakt (zie 3.1) en bijplaatsingen worden 
voorkomen (zie 3.2).
Hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt in over-

eenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gege-
vensbescherming) zie bijlage 10 voor meer informatie 
over het gebruik van persoonsgegevens bij de afvalinza-
meling. Waar nodig wordt een ‘beheer protocol ‘ opge-
steld in overleg met de functionaris privacywetgeving.

3.  GFT containers chippen
Om de kwaliteit van alle grondstofstromen goed te 
kunnen monitoren is het noodzakelijk dat alle mini-
containers gechipt zijn. Mochten we een minicontainer 
aantreffen met verkeerd afval dan weten we van wie de 
container is en kan er een brief gestuurd worden of de 
afvalcoach kan die inwoner aanspreken. De restafvalcon-
tainer en de PMD-container zijn al gechipt, de papiercon-
tainer wordt bij invoering gelijk van een chip voorzien. 
Alleen de GFT container is nog niet gechipt. Tegelijk met 
het uitzetten van de minicontainers voor papier zullen 
de huidige GFT containers worden gechipt. Dit is een 
eenmalige actie waarna de kwaliteit van het GFT beter 
gecontroleerd kan worden.
Doordat we het chippen van de GFT containers combine-
ren met het uitzetten van de papiercontainers kunnen we 
de kosten voor communicatie minimaliseren omdat we 
maar één keer hoeven te communiceren. 

4. Onderzoek naar regionale samenwerking: uitvoering 
van de inzameling  
Om de kosten van de afvalstoffenheffing beheersbaar te 
houden, zal er een in het laatste kwartaal van 2021 een 
onderzoek worden gedaan naar mogelijke samenwerking 
op het gebied van de inzameling. Het maakt de gemeente 
minder kwetsbaar voor schommelingen in de tarieven. 
De meeste inzamel en verwerkingscontracten sluiten 
we af via de AVU, maar op het gebied van de uitvoering 
van de inzameling werken we momenteel niet samen. In 
de regio zijn diverse samenwerkingsverbanden voor de 
uitvoering: RMN, ROVA en ACV.
Het contract met onze huidige afvalinzamelaar loopt tot 
31 dec. 2022 er is 2 keer een verlening van 2 jaar mogelijk. 
Mocht er besloten worden te gaan samenwerken dan is 
de afloop van het huidige inzamelcontract een praktisch 
moment om over te stappen.
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5. Gericht op de circulaire toekomst
Om circulaire economie bij de afvalinzameling van 
particuliere huishoudens te stimuleren worden 3 acties 
uitgevoerd:

1. Er wordt een verkennend onderzoek naar de haal-
   baarheid van een circulair ambachtscentrum in Leus-
   den uitgevoerd. Hierin wordt onderzocht wat er voor 
   nodig is om een circulair ambachtscentrum te starten. 
   Naast het Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden zullen 
   hier diverse andere partners bij betrokken worden.
2. De NVRD voert momenteel pilots uit met de circulaire 
   inkoop van minicontainers, werkkleding en prullenbak-
   ken. Zodra de aanbestedingsdocumenten beschikbaar 
   komen wordt daar (waar mogelijk) gebruik van ge-
   maakt. 

3. Het bakje voor het keukenafval (1.3) wordt circulair 
   gemaakt van gerecycled pmd.

In bijlage 13 wordt een doorkijk gegeven over de moge-
lijkheden voor de circulaire economie bij bedrijven en bij 
het beheer van de openbare ruimte (BOR).
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Bijlage 13:
Leusden circulair in 2050

Circulaire economie is een model van productie en 
consumptie, waarbij bestaande materialen en producten 
zo lang mogelijk worden gedeeld, verhuurd, hergebruikt, 
hersteld, opgeknapt en gerecycleerd om meer waarde 

te creëren. Op deze manier wordt de levenscyclus van 
producten uitgebreid. Er bestaan verschillende definities 
van de circulaire economie. Alle facetten van de circulaire 
economie zijn in figuur 1 samengevat. 

Er zijn meerdere redenen waarom onze huidige con-
sumptie maatschappij de komende decennia getransfor-
meerd zal moeten worden in een circulaire economie. De 
grondstofvoorraden raken langzaam maar zeker op en 
daarnaast heeft de huidige productie nadelige effecten 
op het milieu, denk aan luchtkwaliteit, bodem en water. 
Bovendien gebruiken we de grondstoffen op dit moment 
niet lang en dan worden ze gedegradeerd als afval.
De circulaire economie heeft twee kanten: aan de 
voorkant hebben we het proces van het ontwerpen van 
producten. Daar moeten we goed gaan nadenken hoe we 

producten gaan ontwikkelen waarvan de grondstoffen na 
gebruik ook weer voor hoogwaardige producten kunnen 
worden gebruikt. Aan de achterkant komen de grondstof-
fen weer vrij. Idealiter kunnen de grondstoffen worden 
gerecycled zodat er opnieuw een product uit gevormd 
kan worden, lukt dit niet dat worden ze waar mogelijk 
gedowncycled. Downcycling is een term uit de recycling-
wereld, waarbij de gerecycleerde grondstof niet meer de 
zuiverheid van de oorspronkelijke grondstof heeft. Als 
downcycling niet lukt belanden de grondstoffen uitein-
delijk in de verbrandingsoven. 

Figuur 1: alle facetten van de circulaire economie in een geheel (bron: PBL Netherlands Environmental Accessment 
Agency, 2019) 
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Op dit moment gaat er de meeste aandacht naar de 
achterkant van het systeem. In de toekomst zal er meer 
naar de voorkant gekeken moeten worden. Immers een 
circulair product zorgt voor minder afval en is beter voor 
ons milieu. Een circulaire economie ontwikkelen is dan 
ook breder dan het thema afval. Het gaat over op de 
juiste manier ontwerpen van producten, het verminderen 
van het gebruik van producten, het veranderen van het 
gebruik van producten, het herontwerpen van producten 
zodat ze makkelijker te demonteren of repareren zijn en 
het veranderen van de productieketens.

Met het in 2019 gepubliceerde Rijksbrede programma 
‘Nederland Circulair in 2050’ zet het kabinet in op een 
ombuiging naar een duurzaam gedreven, volledig circu-
laire economie in 2050. Het
programma legt daarbij de focus op vijf prioriteiten die: 
belangrijk zijn voor de Nederlandse economie, een grote 
milieudruk kennen, waar al veel maatschappelijke ener-
gie bestaat voor de transitie naar een circulaire econo-
mie en die aansluiten bij de prioriteiten van de Europese
Commissie. De vijf prioriteiten zijn:
• Biomassa en voedsel
• Kunststoffen
• Maakindustrie
• Bouw
• Consumptiegoederen

Elke gemeente geeft zelf invulling aan de ontwikkeling 
van de circulaire economie. In de duurzaamheidsagen-
da van de gemeente Leusden is het thema circulaire 
economie onderverdeeld in drie onderwerpen: huishou-
delijk  afval, bedrijven en beheer openbare buitenruimte 
(BOR). De mogelijkheden op het gebied van de circulaire 
economie en huishoudelijk afval worden behandeld in 
het paragraaf 4.13 van het Grondstoffenbeleidsplan 2021-
2025. In deze bijlage wordt een doorkijk geschetst naar 
de mogelijkheden voor de onderwerpen bedrijven en 
beheer openbare ruimte.

Bedrijven
1. RUD
2. Repair Cafe
3. Circulair Ambachtscentrum
4. Circulair bouwen
5. Materialenpaspoort

1. RUD 
De gemeente is vanuit de wet Milieubeheer verplicht 
om de afvalscheiding bij particuliere huishoudens te 
organiseren. Bedrijven zijn echter zelf verantwoordelijk 
voor het afval. Dit maakt het stimuleren van de circulaire 
economie bij veel bedrijven lastiger. De vergunningverle-
ning en handhaving van milieutaken bij bedrijven heeft 
de gemeente Leudsen uitbesteed aan de RUD Utrecht. De 
accountmanager Economische Zaken en de RUD nemen 
een factsheet duurzaamheid bedrijven mee bij hun 
bedrijfsbezoeken, hierin zijn bovenwettelijke wensen 
opgenomen. In de factsheet staat nog niets over de 
circulaire ecomomie. Wellicht kunnen (een deel van) de 
wensen/taken op het gebied van circulaire economie in 
de factsheet opgenomen worden.

2. Repair Cafe
In een circulaire economie heeft reparatie van goederen 
prioriteit boven recycling. Dat laatste kost immers ener-
gie, levert vaak producten op van minder waarde en pro-
duceert meestal juist extra afval. Stichting Repair Café 
wil een omslag in de manier van denken over reparatie 
en hergebruik. Het concept Repair Café heeft een aantal 
belangrijke pijlers. ‘Het verminderen van afval en het 
behouden van reparatiekennis zijn twee ervan. Aan de 
andere is er ook een sociale functie. Repair Café brengt 
mensen samen die elkaar anders niet zo snel zouden 
tegenkomen. De reparateurs zijn vaak oudere mensen 
die met pensioen, werkloos of gedeeltelijk arbeidsonge-
schikt zijn. Zij beschikken over waardevolle kennis, die 
niet altijd benut en gezien wordt. Bij Repair Café groeien 
ze uit tot de held van de dag: zij kunnen iets wat jij en ik 
niet kunnen. Door Repair Café zien mensen ook dat “iets 
doen voor het milieu” niet lastig, ingewikkeld of duur 
hoeft te zijn, zoals vaak gedacht wordt. Ze ontdekken dat 
het eenvoudig kan zijn, makkelijk beschikbaar is en ook 
gezellig. Het is een ontmoetingsplek waar je geïnspireerd 
kunt raken en gewoon mee kunt doen.’
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3. Circulair Ambachtscentrum
Een circulair ambachtscentrum bestaat uit een combina-
tie van bijvoorbeeld een milieustraat, kringloopwinkel, 
Repair Café en een ambachtswerkplaats. Hier kunnen 
werkgelegenheidskansen ontstaan voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Of stagemogelijkheden voor 
praktijkgerichte opleidingen en ruimte voor upcycling 
en ambachten. Hoogwaardig hergebruik van producten 
en materialen staat er centraal. Producten hergebruiken, 
doorgebruiken eigenlijk, is veel beter dan onderdelen 
hergebruiken en nog veel beter dan hergebruik van 
grondstoffen. Daarom ontstaan er overal in Nederland 
circulaire ambachtscentra. Ook in het Coalitie Uitvoerings 
Programma (CUP 2018-2022) en de herijkte Duurzaam-
heidsagenda 2019-2022 van de gemeente Leusden is een 
verkennend onderzoek opgenomen om te komen tot een 
circulair ambachtscentrum. Hier is nog geen invulling 
aan gegeven. 
Aangezien Leusden geen mbo opleiding binnen de ge-
meentegrenzen heeft, lijkt regionale samenwerking voor 
de hand te liggen. Zo zit er bijvoorbeeld een vakcollege 
in Amersfoort en Maarsbergen. Diverse gemeenten heb-
ben een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren om te on-
derzoeken of er een positieve businesscase te realiseren 
is voor een circulair ambachtscentrum (b.v. Tilburg). Een 
aantal gemeenten zijn al flink op weg met de realisatie 
van hun circulaire ambachtscentrum (b.v. Oss en Almere).

4. Circulair bouwen
De bouw is één van de vijf pijlers uit het Rijksbrede 
programma Nederland Circulair. Voor de bouw is in het 
programma een volgende set van strategische doelstel-
lingen uitgewerkt. 
Op basis daarvan denken we aan de volgende toepassin-
gen in de praktijk in Leusden (b.v. bij project Stijgbeugel): 
• Maak bij nieuwbouw zoveel mogelijk gebruik van secun- 
  daire grondstoffen. 
• Maak in tweede instantie gebruik van hernieuwbare 
  grondstoffen die op duurzaam wijze zijn gewonnen. 
• Bouw waar mogelijk modulair, zodat objecten duurzaam 
  worden gebouwd, gebruikt en ontmanteld. 
• Maak zoveel mogelijk gebruik van bouwmaterialen met 
  zo klein mogelijke CO2 -emissie. 
• Hanteer deze uitgangspunten ook bij de inrichting van 
  de openbare ruimte en Grond Weg en Waterbouw 
  (GWW). 

Bij een aantal projecten zijn al diverse materialen op-
nieuw gebruikt (bijvoorbeeld bij de vernieuwbouw van 
de Montessorischool ‘t Ronde)

5. Materialenpaspoort
In de infrasector zijn momenteel twee grote belemmerin-
gen voor het grootschalig hoogwaardig hergebruiken van 
materialen: 
1. Er is te weinig informatie beschikbaar over bestaande  
    materialen en constructies. Daardoor zijn de risico’s 
    voor hergebruik ten opzichte van nieuwe materialen te 
    groot; 
2. Het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod van 
    beschikbare materialen – in tijd, locatie en kwaliteit –
    tussen verschillende partijen in de keten is onvol-
    doende mogelijk. 

Een materialenpaspoort biedt op beide punten poten-
tieel de uitkomst. Door een materialenpaspoort krijgt 
materiaal een identiteit. Deze identiteit verkleint ver-
onderstelde risico’s en maakt hoogwaardig hergebruik 
mogelijk. Hoogwaardig hergebruik vereist gedetailleerd 
inzicht in de materiaalstromen van onze bouwwerken. 
Bijvoorbeeld informatie over de hoeveelheden, kwaliteit 
en over wanneer de materialen vrijkomen. Marktpartij-
en moeten deze informatie in de toekomst ook kun-
nen leveren bij de aanleg of beheer en onderhoud van 
bouwwerken. Door het verzamelen van deze informatie 
hoeven we geen nieuwe primaire grondstoffen aan te 
spreken. We gebruiken bijvoorbeeld beton dat vrijkomt 
uit oude bouwwerken om hoogwaardig nieuw beton te 
maken.
Een instrument om alle onderdelen en grondstoffen in 
onze bouwwerken inzichtelijk te maken, is het materi-
alenpaspoort. Deze wordt momenteel door Rijkswater-
staat ontwikkeld samen met de markt.
Op de website van Rijkswaterstaat is een publicatie over 
het materialenpaspoort te downloaden 
(https://www.afvalcirculair.nl/onderwerpen/beleid-cir-
culaire/rws-circulair/meten) 
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Beheer openbare ruimte (BOR)
Veel materialen die gebruikt worden bij het inrichten 
van de openbare ruimte zijn inmiddels verkrijgbaar in 
een circulaire versie, bijvoorbeeld gemaakt van PMD dat 
bij de gescheiden afvalinzameling ingezameld wordt. 
Te denken valt aan: circulaire bankjes, prullenbakken, 
bloembakken, paaltjes van PMD, grastegels etc. 
De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun 
publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het af-
valbeheer en het beheer van de openbare ruimte. Binnen 
de NVRD zijn inmiddels diverse werkgroepen actief om 
de benodigde informatie en aanbestedingsdocumenten 
beschikbaar te stellen.

Hoe nu verder?
Werken aan een circulaire economie is veel netwer-
ken, continu bezig zijn met gedragsverandering en “alle 
neuzen dezelfde kant op krijgen”. De gemeente Leusden 
kan hierin functioneren als aanjager, verbinder en soms 
als financier. Veel gemeenten die de circulaire economie 
als speerpunt hebben gekozen hebben een (strategisch) 
adviseur circulaire economie aangesteld (b.v. Rotterdam, 
Tilburg en Hoekse Waard). Wil de gemeente Leusden 
serieus werk gaan maken van de circulaire economie 
dan moeten er ook ambtelijke capaciteit (0,8-1fte) en 
de benodigde financiële middelen beschikbaar gesteld 
worden.
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Bijlage 14
Planning Uitvoeringsprogramma Grondstoffenbeleidsplan

Speerpunten Acties 2021 2022 2023 2024 2025
1. Optimaliseren 
inzamelmethodes

1.1 Bakje voor 
keukenafval (max. 2000 
per jaar, pilot in 2021) 

Q1 Q1 Q1 Q1 Q1

1.2 Luierinzameling Q2
1.3 Aanschaf 
papiercontainers en 
inzamelfrequentie 

Q3

1.4 Optimaliseren 
restafval in buitengebied

Q2

1.5 Zwerfafval: pilot 
gescheiden inzamelen in 
Hamershof 

Q1 - Q4 Q1 - Q4

2. Intensiveren preventie, 
voorlichting en 
communiceren

Diverse acties vanuit het 
communicatieplan (zie 
bijlage 11)

continu continu continu continu continu

3. Aanpakken van 
ontwijkgedrag

3.1 Verkeerd aanbieden 
van afval (inzet 

continu continu continu continu

3.2  Voorkomen continu continu continu continu continu
3.3 Aanpakken zwerfafval continu continu n.t.b. n.t.b. n.t.b.

4. Monitoren kosten, 
hoeveelheden en 
kwaliteit

4.1 Monitoren kosten en 
hoeveelheden

Q1 Q1 Q1 Q1 Q1

4.2 Monitoren kwaliteit  
(extra sorteeranalyse)

Q3 Q3 Q3 Q3 Q3

4.3 Gft containers Q2
4.4 Onderzoek regionale 
samenwerking inzameling

Q4

5. Intensiveren circulaire 
economie 

5.1 Verkennend 
onderzoek naar een 
circulair 

Q1

5.2 Circulaire inkoop 
minicontainers, 
werkkleding, 

n.t.b n.t.b n.t.b n.t.b n.t.b
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Bijlage 15 
Financiën Grondstoffenbeleidsplan

Speerpunten Acties 2021 2022 2023 2024 2025
1. Optimaliseren 
inzamelmethodes

1.1 Bakje voor 
keukenafval (max. 2000 
per jaar, 2021 pilot) 

2.500 10.000 10.000 10.000 10.000

1.2 Luierinzameling 
starten 

-5.755 -11.510 -11.510 -11.510 -11.510

1.3 Aanschaf 
papiercontainers en 
inzamelfrequentie 
optimaliseren 
(kostenneutraal)

0 0 0 0 0

1.4 Optimaliseren 
restafval in buitengebied

-6.500 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000

1.5 Zwerfafval: pilot 
gescheiden inzamelen in 
Hamershof 

0 0 0 0 0

2. Intensiveren preventie, 
voorlichting en 
communiceren

Diverse acties vanuit het 
communicatieplan 
(bijlage 11)

21.250 21.500 16.500 12.500 12.500

Uitdelen compost 0 0 1.000 1.000 1.000
3. Aanpakken van 
ontwijkgedrag

3.1 Verkeerd aanbieden 
van afval (inzet 
afvalcoach)

14.300 28.600 28.600 28.600 28.600

3.2  Voorkomen 
bijplaatsingen

0 0 0 0 0

3.3 Aanpakken zwerfafval 0 0 n.t.b. n.t.b. n.t.b.

4. Monitoren kosten, 
hoeveelheden en 
kwaliteit

4.1 Monitoren kosten en 
hoeveelheden

0 0 0 0 0

4.2 Monitoren kwaliteit  
(extra sorteeranalyse)

0 2.000 0 2.000 0

4.3 Gft containers 
chippen 

26.080 0 0 0 0

5. Intensiveren circulaire 
economie 

5.1 Verkennend 
onderzoek naar een 
circulair 
ambachtscentrum

0 0 0 0 0

5.2 Circulaire inkoop 
minicontainers, 
werkkleding, 
prullenbakken 

n.t.b n.t.b n.t.b n.t.b n.t.b

Totaal € 51.875 € 37.590 € 31.590 € 29.590 € 27.590

totaal € 178.235
per huishouden per jaar € 2,92
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1 Voorwoord 
 
Deze rapportage geeft inzicht in de gemiddelde samenstelling van PBD uit uw gemeente. 
De monsters PBD zijn betrokken uit dezelfde wijken als waar in voorgaande jaren de monsters 
huishoudelijk restafval zijn betrokken.  
 
Elk monster heeft een omvang van 5 kubieke meter. Bij de analyse van het PBD is het meest 
actuele meetprotocol van Afvalfonds gevolgd.  
 
In dit rapport worden de sorteerresultaten en de betekenis van de resultaten beschreven. De 
uitkomst van de PBD-analyse wordt in hoofdlijnen vergeleken met ervaringen elders in Nederland, 
onder vergelijkbaar inzamelbeleid. De vergelijking, of Benchmark, is gebaseerd op basis van de 
sorteerdata uit het Kenniscentrum Afval van Eureco over de jaren 2017-2020. 
 
In bijlage 1 zijn de samenstellingseisen voor PBD opgenomen en in bijlage 2 zijn de volledige 
sorteerresultaten PBD voor uw gemeente opgenomen. 
 
 
 
 
  

Grondstoffenbeleidsplan      |  



4 

 

2 Sorteeronderzoek PBD 2020 

2.1 Uitgangspunten bij het bemonsteren 

Het aantal monsters PBD per gemeente wordt bepaald door het inwoneraantal. Zie hieronder. Bij 
de verdeling van de monters over de gemeente wordt rekening gehouden met de verhouding 
laagbouw, hoogbouw, buitengebied en centrum. Op deze wijze vormt de totale set aan monsters 
een goede afspiegeling voor de gemeente in zijn geheel. 
 

 
GEMEENTEN 

1 tot  
20.000 inw 

20.000 – 
50.000 inw 

50.000 – 
100.000 inw 

100.000 – 
200.000 inw 

200.000 + 
inwoners. 

Aantal monsters 1 2 3 4 6 
 
In totaal zijn voor gemeente Leusden 2 steekproefmonsters genomen, elk met een omvang van 5 
m3: 1x PBD uit minicontainers bij de laagbouw, 1x PBD uit ondergrondse verzamelcontainers bij 
appartementen en hoogbouw. De wijken waar de PBD-monsters zijn genomen komen deels 
overeen met de wijken waar voorheen de sorteermonsters voor restafval werden genomen.  

2.2 Uitgangspunten voor het sorteren 

Bij de analyse van het PBD is het protocol “Meetprotocol voor de samenstelling van 
brongescheiden PMD-afval versie 02-07-2020”1 gevolgd en dan met name het onderdeel 
“Werkvoorschrift C: Sorteeranalyse”. Dit werkvoorschrift schrijft 8 fracties voor en geeft tevens de 
definities en afbakening voor deze fracties.  
 

1. Fractie B1: kunststof zijnde een verpakking (<75 cm, <5 ltr, < 0,5 kg) 
2. Fractie B2: kunststof niet-zijnde een verpakking (<75 cm, <5 ltr, < 0,5 kg) 
3. Fractie B3: metaal en zijnde een verpakking (<75 cm, <5 ltr, < 0,5 kg) 
4. Fractie B4: metaal en niet-zijnde een verpakking (<75 cm, <5 ltr, < 0,5 kg) 
5. Fractie B5: drankenkartons;  
6. Fractie B6: inzamelzakken;  
7. Fractie B7: type 1 stoorstoffen (kca, kga, medisch afval) 
8. Fractie B8: type 2 stoorstoffen (volle verpakkingen, te groot plastic/metaal, overig afval) 

 
Daarnaast sorteert Eureco de subfracties “kleine PET-flesjes” (onderdeel van fractie B1) en 
“drankblikjes” (onderdeel van fractie B3). Deze drankflesjes en -blikjes zullen in de nabije toekomst 
(2021) mogelijk statiegeldplichtig worden.  
 
Als derde splitst Eureco de stoorstoffen type 1 en type 2 uit, zodat inzicht ontstaat in de soorten 
stoorstoffen die het meest voorkomen in het PBD.  

2.3 Samenstellingseisen voor brongescheiden PBD 

Binnen het platform ketenoptimalisatie zijn de volgende samenstellingseisen voor PBD neergelegd: 
Fractie B7  type 1 stoorstoffen  niet toegestaan 2 

Fractie B8  type 2 stoorstoffen  15% toegestaan in 2020 (in 2025: 10%) 2 
Fractie B2  kunststof niet-verpakking maximaal 4% valt onder de vergoedingsregeling 3 
Fractie B4 metaal niet-verpakking wordt niet genoemd in de vergoedingsregeling 3 

                                                      
1 http://platformketenoptimalisatie.nl/wp-content/uploads/2020/07/Meetprotocol-brongescheiden-PMD-
afval-dd-200702.pdf 
2 Zie bijlage 1 
3 http://platformketenoptimalisatie.nl/wp-content/uploads/2020/03/KOV-bijlage-III-Inzamelvergoeding-
definitief-191217.pdf 
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3 Sorteerresultaten PBD 2020 

3.1 Samenstelling op hoofdlijnen 

In de onderstaande tabel is de samenstelling van het PBD weergegeven. De cijfers zijn afgerond 
op 1 decimaal waardoor de som van een kolom niet altijd exact 100% zal zijn. De volledige 
analyseresultaten zijn opgenomen in bijlage 2. 
 

 
Samenstelling PBD (%)  

Laagbouw 
Minicontainer  

Hoogbouw 
Verzamelcontr    

Gemiddeld 
(rekenk.) 

 Verpakking PBD (< 75 cm, 5 ltr, 0,5 kg) 57,9% 67,2%     62,5% 
B6 Grote inzamelzakken (systeemeigen) 1,1% 2,0%     1,6% 
B1 Kunststof verpakking 38,7% 45,6%     42,2% 
B1 Kleine drankfles PET (statiegeld) 2,0% 1,8%     1,9% 
B3 Drankblikjes (statiegeld) 2,8% 2,7%     2,7% 
B3 Metaal verpakking overig 3,8% 4,3%     4,1% 
B5 Drankkarton 9,4% 10,8%     10,1% 
 Niet verpakking (< 75 cm, 5 ltr, 0,5 kg) 2,7% 2,4%     2,6% 
B2 Kunststof niet verpakking 1,7% 1,8%     1,7% 
B4 Metaal niet verpakking 1,0% 0,6%     0,8% 
 Stoorstoffen 39,5% 30,3%     34,9% 
B7 Stoorstof type 1; kca, kga, zorgafval 0,3% 0,4%     0,3% 
B8 Stoorstof type 2; overige afvalstromen 39,1% 30,0%     34,6% 
   100%     100% 

 

 
 
PBD verpakking 
Gemiddeld bevat het PBD uit Leusden 62,5% PBD-verpakkingen zoals bedoeld in de regeling. Het 
aandeel stoorstoffen is gemiddeld 34,9%.  
Het PBD bestaat gemiddeld voor 4,6% uit kleine drankflesjes en -blikjes die in de toekomst 
mogelijk onder de statiegeldregeling zullen gaan vallen. Kleine drank PET-flesjes 1,9% en 
drankblikjes (2,7%). 
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Niet verpakking 
Gemiddeld bevat het PBD uit Leusden 2,6% plastic- en metaal niet-verpakking (voorwerpen) die 
sinds 2020 worden toegestaan (gedoogd) in het PBD. Het Afvalfonds vergoed een insleep van 4% 
aan niet-verpakkingen.  
 
Stoorstoffen 
Gemiddeld bevat het PBD uit Leusden 0,3% aan stoorstoffen type 1.  
 
Gemiddeld bevat het PBD uit Leusden 34,6% aan stoorstoffen type 2. Dit percentage varieert 
tussen 39,5% voor minicontainers en 30,3% voor de verzamelcontainers. Stoorstoffen type 2 
bestaan uit alle afvalstomen die niet in het PBD thuishoren, zoals verpakkingen met teveel 
etensresten, andere afvalstromen zoals oud papier, textiel, hout, apparaten, glas etcetera, en ook 
volle zakken met ongescheiden restafval. Maar ook de stukken plastic folie die te langer zijn dan 
75 cm en de metalen voorwerpen die zwaarder zijn dan 0,5 kg, vallen onder de stoorstoffen type 2. 

3.2 Detaillering van de aangetroffen stoorstoffen 

Hieronder is aangegeven welke stoorstoffen zijn aangetroffen. De cijfers afgerond op 1 decimaal, 
waardoor de som niet altijd exact op 100% uitkomt. Ondersteunende foto’s zijn opgenomen in 
bijlage 2. Voor alle monsters geldt dat de stoorstoffen verspreidt door het gehele monster zijn 
aangetroffen en niet geïsoleerd in bijvoorbeeld één zak of in één deel van het monster.  
 

Stoorstoffen type 1 en 2a en 2b 
Laagbouw 
Minicontainers 

Hoogbouw 
Verzamelcontrs. 

 
 

Gemiddeld  
(rekenk.) 

Kca, kga 0,0% 0,0%     0,0% 
Verpakking met gevarenlogo 0,2% 0,3%   0,3% 
Kadavers 0,0% 0,0%   0,0% 
Thuiszorg en pmb corona 0,1% 0,0%   0,1% 

Totaal type 1 0,3% 0,4%     0,3% 
Folie te groot, te zwaar 1,0% 1,0%   1,0% 
Vormvast plastic te groot, te zwaar 3,5% 0,0%   1,7% 
Metaal te groot, te zwaar 2,1% 0,0%   1,1% 

som type 2a 6,6% 1,0%     3,8% 
Volle verpakkingen 7,8% 2,6%   5,2% 
Papier, hout, glas, textiel, etc 14,9% 12,4%   13,6% 
Zakken niet gescheiden afval 9,8% 13,9%     11,9% 

som type 2b 32,6% 28,9%     30,8% 
Totaal type 2 39,1% 30,0%   34,6% 

Totaal stoorstoffen 1 en 2 39,5% 30,3%   34,9% 
 
 
Uit de bovenstaande tabel is het volgende te concluderen: 

- De grootste vormen van vervuiling zijn de afvalstromen die niets met PBD te maken 
hebben zoals papier, textiel, glas, hout, steen, apparaten, etc, de volle verpakkingen en de 
zakken met gemengd restafval. We noemen dit residu of stoorstof type 2b: 30,8% 

- Het aandeel plastic en metaal dat te groot of te zwaar is (stoorstof 2a), is 3,8%.  
- Beide typen stoorstoffen (2a, 2b) worden in alle deelmonsters aangetroffen.  
- Bij de minicontainers zijn veel meer te grote plastics en metalen voorwerpen aangetroffen 

dan in de verzamelcontainers. 
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3.3 Benchmark van het aandeel residu in PBD 

In Leusden onderscheiden we 2 typen van PBD inzameling: 
1. PBD-minicontainer, met een 2-sporen ontmoedigingsbeleid voor restafval, namelijk diftar 

en omgekeerd inzamelen. 
2. PBD-verzamelcontainers voor de hoogbouw, met een 1-sporen voor het ontmoedigen van 

restafval: diftar. Het brengen van restafval is niet service-verlagend (omdat dit 24/24 kan 
plaatsvinden), tenzij de verzamelcontainers voor restafval op afstand zijn gezet.  
PBD uit verzamelcontainers is niet bemonsterd en geanalyseerd. 

 
Hieronder zijn de landelijke ervaringsgegevens voor PBD uit vergelijkbare inzamelstrategieën, 
weergegeven in boxplots. Cijfers zijn afkomstig van het Kennsiscentrum Afval van Eureco waarin 
data uit 140 gemeenten is opgeslagen (2017-2020).  
Links de boxplot voor PBD uit minicontainers, rechts de boxplot voor PBD uit verzamelcontainers.  

- Voor elke inzamelmiddel is de minimum- en maximum gemeten waarde aangegeven.  
- De rechthoek geeft aan tussen welke waarden 50% (de helft) van alle meetwaarden liggen 

(waarden tussen 25- en 75-percentiel).  
 
De gekleurde lijnen in de grafiek geven aan hoeveel RESIDU is gemeten in het PBD van Leusden. 
Het residu bestaat (stoorstof type 2b) is de som van Volle verpakkingen, Overig afval en Volle 
zakken restafval, zie pag.6). 4 
 
Benchmark voor het aandeel RESIDU (stoorstof type 2b) in PBD. 

 
 
PBD Minicontainers (linker boxplot). Leusden: 32,6% residu (rode lijn), zie pag. 6. 
Leusden heeft een meer dan gemiddelde hoeveelheid residu in het PBD. Oorzaak is waarschijnlijk 
het feit dat Leusden de PBD-minicontainers 1x per 2 weken ledigt, terwijl gemeenten in de 
benchmark een ledigingsfrequentie van 1x per 4 weken hanteren. Gemeente Leusden maakt het 
aanbieden van PBD erg gemakkelijk, maar daarmee ook het aanbieden van ander afval dan PBD. 
 
PBD Verzamelcontainers (rechter boxplot). Leusden 28,9 residu (blauwe lijn), zie pag. 6. 
In de PBD-verzamelcontainers is een gemiddelde hoeveelheid residu aangetroffen. Het is niet 
bekend of de PBD-containers zijn voorzien van een slot en een toegangspas. 

                                                      
4 Tot 2020 werden stoorstof 2a gedefinieerd als chipszak, voorwerpen, speelgoed, etc. Vanaf 2020 wordt 
stoorstof 2a gedefinieerd als plastic of metaal groter dan 75 cm, 5 liter en/of zwaarder dan 0,5 kg. Hierover 
zijn nog te weinig cijfers opgebouwd om een correcte benchmark uit te voeren.  

Grondstoffenbeleidsplan      |  



8 

 

4 PBD in een breder kader 

4.1 Aanbod van huishoudelijk restafval en PBD in 2020 

Op basis van de door AVU verstrekte gegevens over de afvalinzameling in de gemeente Leusden 
(2020, obv halfjaar cijfers) is het aanbod in kilogram per inwoner berekend (tabel 1).  
 
Aantal inwoners in gemeente Leusden per 1-1-2020 (CBS):   30.401 
 

Tabel 1 
 

Tonnage  
t/m Q2 2020 

Jaartonnage  
2020 (prognose). 

Kilo / inw 
 

PBD 617 1.235 40,6 

FIJN RESTAFVAL 1.066 2.132 70,1 

 

4.2 Ontwikkeling van het aanbod restafval en PBD in tijd 

In de onderstaande grafiek is de ingezamelde hoeveelheid fijn huishoudelijk restafval in tijd 
uiteengezet. De hoeveelheid fijn restafval is uitgedrukt in kilo per inwoner per jaar. 
(Bron: CBS, AVU). 
 

 
 
 
Na invoering diftar, laagfrequent inzamelen voor restafval en de overstap van zakken-PBD naar de 
minicontainer (2016-2018) is het aanbod fijn huishoudelijk restafval fors gedaald en de 
ingezamelde hoeveelheid PBD fors gestegen. 
 
In 2020 wordt (prognose) 70 kg/inw restafval ingezameld en 41 kg/inw PBD. Het is niet bekend 
waardoor de hoeveelheid PBD zo fors is gestegen in 2020. Corona kan hierop van invloed zijn 
geweest, maar kan niet de volledige stijging ten opzichte van 2019 verklaren.  
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4.3 Gevolgen van stoorstoffen in het PBD 

Jaarlijiks wordt met de sorteeranalyse bepaald door Eureco hoeveel PBD er nog in het restafval zit. 
Dit wordt in de gemeentelijke rapportages afgezet tegen de hoeveelheid PBD die gescheiden wordt 
aangeboden aan overslagstations. Dit levert een beeld op de verdeling van het totale aanbod PBD 
over het restafval (niet gescheiden) en PBD (wel gescheiden).  
 
In 2020 is een sorteeranalyse uitgevoerd op het brongescheiden PBD. Met kennis over het totale 
percentage stoorstoffen in PBD wordt duidelijk dat het PBD feitelijk 34,9% stoorstoffen bevat (pag. 
6), ofwel 14 kg/inw stoorstoffen bevat, die niet in het PBD thuishoren.  
 
Over de stoorstoffen (restafval) wordt geen afvalstoffentarief betaald in de vorm van de variabele 
heffing. Het strookt daardoor niet met het adagium “de vervuiler betaalt”. Daarnaast worden 
stoorstoffen niet geschikt gemaakt voor recycling en zorgen stoorstoffen voor hoge inzamel- en 
verwerkingskosten voor de gemeente.  
 
Om die redenen is het zinvol, ook financieel, om het aandeel stoorstoffen (totaal van typen 1, 2a en 
2b) uit het PBD te weren.  
 
Indien het huidige aandeel stoorstoffen niet als PBD maar als restafval zou zijn aangeboden, dan: 

- Zou per saldo 26 kg/inw PBD correct aangeboden zijn via bronscheiding (- 14 kg/inw) 
- Zou de hoeveelheid restafval naar van 70 naar 84 kg/inw stijgen (+ 14 kg/inw).  
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4.4 Benchmark van de hoeveelheid brongescheiden PBD 

De 3 belangrijkste factoren die de hoeveelheid brongescheiden PBD beïnvloeden5, zijn: 
1) Het type afvalstoffenheffing: diftar of vastar,  
2) De inzamelservice op restafval (bijvoorbeeld alternerend, laagfrequent of omgekeerd),  
3) Het inzamelmiddel voor PBD; de zak, minicontainer of verzamelcontainer.  

 
Gemeente Leusden wordt als volgt getypeerd: Diftar, Restafval laagfrequent, PBD-inzameling met 
minicontainers 
 
Hieronder zijn de landelijke ervaringsgegevens voor de hoeveelheid PBD (kg/inw) uit vergelijkbare 
gemeenten weergegeven, in de vorm van een boxplot. Het betreft de ingezamelde hoeveelheid 
PBD inclusief stoorstoffen. De cijfers zijn afkomstig van het Kennsiscentrum Afval van Eureco 
waarin de CBS-data en kenmerken van alle Nederlandse gemeenten zijn opgeslagen. Gegevens 
over de periode 2018-2020 zijn hier gebruikt. 
 
De boxplot is als volgt te lezen  

- De minimum en maximum hoeveelheid PBD is aangegeven voor deze cluster van 
gemeenten, uitgedrukt in kilo per inwoner.  

- De rechthoek geeft het betrouwbaarheidsinterval aan voor de gemiddelde hoeveelheid 
PBD in deze cluster (kg.inw).  

- De rode lijn geeft de hoeveelheid PBD weer die in de gemeente Leusden is ingezameld 
(prognose 2020): 41 kg/inw (zie pag 8). 

- De oranje lijn geeft de hoeveelheid zuivere PBD weer, dus na aftrek van het gemeten 
percentage stoorstoffen: 26 kg/inw (zie pag 9). 

 
Benchmark voor de ingezamelde hoeveelheid PBD (incl stoorstoffen), uitgedrukt in kg/inw. 

 
 
 
In gemeente Leusden wordt een hoeveelheid PBD ingezameld die normaal is voor deze 
inzamelstrategie. Met aftrek van het percentage stoorstoffen levert deze strategie 26 kg/inw zuivere 
PBD op.  
 
  

                                                      
5 Kenniscentrum Afval, Eureco 
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5 BIJLAGEN 
Bijlage 1 Samenstellingseisen voor PBD 2020 

De eisen aan de materiaalsamenstelling is onderstaand weergegeven. Het betreft bijlage 1 uit het 
Beoordelingsprotocol PMD versie 17-12-2019 van het Platform Ketenoptimalisatie. De eisen aan 
de materiaalsamenstelling staan los van de eisen die bij de acceptatie op het overslagstation 
worden gesteld (acceptatievoorwaarden).  
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Gemeente Leusden PMD-materiaal Acceptatie van monsters 20-08-20

laagbouw 2020-298 hoogbouw 2020-299

Visueel oordeel: Visueel oordeel:
afkeur: door het hele monster is vervuiling te zien, enige vervuiling (doos) en enige grote folie zichtbaar
in de vorm van textiel, karton, etensresten zwarte zakken ogen zwaar en vormen een risico

Grondstoffenbeleidsplan      |  

12 

 

Bijlage 2  Sorteerresultaten PBD 2020 

 
 



Gemeente Leusden PMD-materiaal Sorteerresultaten
Gewicht PMD gesorteerd laagbouw hoogbouw Gemiddeld
Sorteermonster (kg) 216 190 406
Toegestaan 124,9 127,8 252,7
Grote inzamelzakken 2,4 3,9 6,3
Kunststof verpakking 83,6 86,7 170,3
Kleine drankfles PET (statiegeld) 4,4 3,4 7,8
Drankblikjes (statiegeld) 6,1 5,1 11,2
Metaal verpakking overig 8,2 8,3 16,5
Drankkarton 20,2 20,5 40,7
Niet verpakking 5,8 4,6 10,4
Kunststof niet verpakking 3,6 3,4 7,1
Metaal niet verpakking 2,2 1,2 3,4
Stoorstoffen 85,2 57,7 142,9
Kca en zorgafval (stoorstof 1) 0,7 0,7 1,4
Overige afvalstoffen (stoorstof 2) 84,5 57,0 141,5
Volume gesorteerd (mᶟ) 6 6 12
Soortelijk gewicht (kg /mᶟ) 34 33 34
Samenstelling PMD (%) laagbouw hoogbouw Gemiddeld
Toegestaan 57,9% 67,2% 62,5%
Grote inzamelzakken 1,1% 2,0% 1,6%
Kunststof verpakking 38,7% 45,6% 42,2%
Kleine drankfles PET (statiegeld) 2,0% 1,8% 1,9%
Drankblikjes (statiegeld) 2,8% 2,7% 2,7%
Metaal verpakking overig 3,8% 4,3% 4,1%
Drankkarton 9,4% 10,8% 10,1%
Niet verpakking 2,7% 2,4% 2,6%
Kunststof niet verpakking 1,7% 1,8% 1,7%
Metaal niet verpakking 1,0% 0,6% 0,8%
Stoorstoffen 39,5% 30,3% 34,9%
Kca en zorgafval (stoorstof 1) 0,3% 0,4% 0,3%
Overige afvalstoffen (stoorstof 2) 39,1% 30,0% 34,6%

100% 100% 100%
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Gemeente Leusden PMD-materiaal Foto's van sorteerfracties

Aangetroffen stoorstoffen

Kca, kga, thuiszorg. Stoorstof folie Stoorstof voorwerpen Stoorstof metaal
incl pmb voor corona groter 75 cm incl flexilbele plastics groter 75 cm of 0,5 kg

groter 75 cm, 5 ltr of 0,5 kg

Aangetroffen stoorstoffen

Volle verpakkingen Papier, karton, piepschuim; Zakken afval <50% pmd Gedoogd: kleiner dan
of afgevulde verpakkingen voldoet niet aan inzamelregel voldoet niet aan inzamelregel 75 cm, 0,5 kg of 5 liter

Hoogbouw: veel reclamefolders
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Gemeente Leusden PMD-materiaal Stoorstoffen in detail

Stoorstoffen type 1 en 2 laagbouw hoogbouw Gemiddeld (rekenk.)
Kca, kga 0,0% 0,0% 0,0%
Met gevaren logo 0,2% 0,3% 0,3%
Kadavers 0,0% 0,0% 0,0%
Thuiszorg en pmb corona 0,1% 0,0% 0,1%
Totaal type 1 0,3% 0,4% 0,3%
Plastic folie te groot, te zwaar 1,0% 1,0% 1,0%
Plastic voorwerpen te groot, te zwaar 3,5% 0,0% 1,7%
Metaal te groot, te zwaar 2,1% 0,0% 1,1%

som type 2a 6,6% 1,0% 3,8%
Volle verpakkingen 7,8% 2,6% 5,2%
Papier, hout, glas, textiel, etc 14,9% 12,4% 13,6%
Zakken niet gescheiden afval 9,8% 13,9% 11,9%

som type 2b 32,6% 28,9% 30,8%
Totaal type 2 39,1% 30,0% 34,6%
Totaal stoorstoffen type 1 en 2 39,5% 30,3% 34,9%
Plastic en metaal moeten binnen de volgende afmetingen vallen: minder dan 75 cm, 5 liter en/of 0,5 kilo

39,5%

30,3%
34,9%

57,9%

67,2%
62,5%
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Plastic folie te groot, te zwaar

Plastic hard/flex te groot, te zwaar

Metaal te groot, te zwaar

Volle verpakkingen

Papier, hout, glas, textiel, etc

Zakken niet gescheiden afval
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