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Onderwerp
Resultaten Omgekeerd Inzamelen oktober t/m december 2018

Steenbergen; 2 april 2019

Aan de Raad,

Op 1 april 2018 zijn we officieel gestart met Omgekeerd Inzamelen zonder tarief op restafval.
De resultaten over het 3e kwartaal Omgekeerd Inzamelen zijn bekend. Deze resultaten delen wij 
wederom graag met u. Er zijn twee bijlagen toegevoegd; een excel overzicht met aantallen en een 
korte samenvatting. Het betreft de maanden oktober t/m december 2018. De resultaten laten zien 
dat we nog steeds op de goede weg zijn!

Achtergrond
Bij het vaststellen van het Beleidsplan Van Afval Naar Grondstof in april 2016 is afgesproken dat er 
na 1 jaar Omgekeerd Inzamelen een evaluatie gehouden wordt. Daarnaast is met de 
portefeuillehouder afgestemd dat de tussentijdse resultaten per kwartaal worden gedeeld met de 
raad zodat iedereen van het proces op de hoogte blijft.

Resultaten
Ten opzichte van vorig jaar is het aandeel plastic verpakkingsafval en drankenkartons enorm 
toegenomen en er is veel minder fijn huishoudelijk restafval aangeleverd via de ondergrondse 
restafvalcontainers en de minicontainers aan huis (buitengebied). Deze toe- en afname is weliswaar 
iets lager dan in de vorige kwartalen maar er is nog steeds sprake van een goed resultaat. Het 
aandeel grof huishoudelijk restafval afkomstig van de milieustraat is minder toegenomen dan in de 
voorgaande periode maar blijft een aandachtspunt. De ambitie van 100 kg restafval per 
inwoner/jaar bestaat namelijk uit het aandeel fijn- en grof restafval.

Na een volledig jaar Omgekeerd Inzamelen hebben we een reëel beeld of de tendens van de eerste 
9 maanden zich heeft voortgezet en hoe dit zich verhoudt tot de ambitie van 100 kg restafval/per 
inwoner/per jaar in 2020. Ook andere aspecten zoals bijplaatsingen, scheidingsgedrag, meldingen, 
reacties via social media en resultaten van de sorteeranalyses van het fijn restafval en het plastic 
verpakkingsafval en drankenkartons komen dan uitgebreid aan de orde.
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Communicatie
Elk kwartaal voorzien we u van een soortgelijk overzicht inclusief korte samenvatting. De resultaten 
delen we met de inwoners via verschillende communicatiekanalen.
De jaarevaluatie kunt u medio 2019 verwachten.

We hopen dat deze positieve tendens zich wedęrom voortzet 
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