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Inhoud

Waarvoor kiezen gemeenten in het verzorgingsgebied van Meerlanden?

• Resultaten Meerlanden gemeenten 2018

• Op naar minder restafval

• Geleerde lessen elders (succes- en faalfactoren)

• Keuzes voor een betere afvalscheiding door Meerlanden gemeenten

• Kosten van afvalinzameling

 





Op naar minder restafval

Wat zit er in het restafval?

GFT + PBD + OPK:

- 65% van gewicht

- Driekwart van volume

Overig:

- Glas 2% (NL 5%)

- Textiel 2,5% (NL: 6%)

- Hout en steen 5%

- Niet herbruikbaar papier 7%

- Luiers 7%

- Overig afval: kattenbakvulling, tapijten/matten, rest 8%
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Geleerde lessen elders

• Communicatie alleen is niet voldoende

• Goede resultaten voor laagbouw, hoogbouw is lastiger

• Inzetten op:

– Groente-, fruit en tuinafval + etensresten

– Plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (PBD)

– Oud papier en karton (OPK)

• Doe ‘iets’ met restafval

• Diftar helpt (tarief op aanbieden restafval)

• Nascheiding is geen totaaloplossing

– Alleen voor plastic en drinkpakken, niet voor andere stromen

– Nuttige aanvulling voor woongebieden met beperkingen

aan de bronscheiding: hoogbouw en centrumgebieden

– Resultaten AEB vallen tegen: 2,6% PD uit restafval in 2018 



Keuzes voor een betere 
afvalscheiding
• Service en gemak: (vaker) aan huis ophalen van afval- en grondstoffen (GFT, PBD, ev. OPK)

• Restafval: aan huis ophalen of wegbrengen naar containers in de wijk

• Betalen voor restafval? (tarief per leging rolemmer/inworp verzamelcontainer)

GFT en etensresten

Plastic verpakkingen, blik 
en drinkpakken

Oud papier en karton

Restafval

Kleinere minicontainer
Minder vaak ophalen

Wegbrengen naar 
container in de wijk



‘Oude’ afvalinzameling Meerlanden 
gemeenten



Keuzes nieuwe inzameling Meerlanden 
gemeenten



Kosten van afvalinzameling

• Kosten (in- en extern) worden gedekt door afvalstoffenheffing

• Meerlanden hanteert uniforme tarieven voor dienstverlening

• Landelijk stijgende tendens afvalstoffenheffing: 5,5% in 2019 en 8,3% in 2020

• Kosten restafval stijgen: afvalstoffenbelasting voor verbranden/storten

– 2015: € 13,00 per ton (+ € 6,50 afvalstoffenheffing)

– 2020: € 32,63 per ton (+ € 17,= afvalstoffenheffing) 

• Opbrengsten grondstoffen staan onder druk: papier, textiel

Integrale kosten voor totaalpakket aan maatregelen obv afvaldriehoek

• Milieu: ambitie afvalscheiding, hergebruik en preventie

• Service: gemak, voorzieningen, loopafstanden, straatbeeld, tevredenheid

• Integrale kosten: tarief opbouw, interne kosten, inzamelkosten, verwerkingskosten, 
opbrengsten, dekkingspercentage



Afvalstoffenheffing Meerlanden 
gemeenten 2020
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