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Aan de Raad,

Inleiding
Voor u ligt ter kennisname de evaluatienota 1 jaar Omgekeerd Inzamelen.
In deze evaluatienota worden resultaten kenbaar gemaakt. In vogelvlucht gaan we terug naar de 
implementatie van het project en we nemen u mee naar de factoren die een grote rol hebben 
gespeeld in het proces. Uit de evaluatie blijkt dat het omgekeerd inzamelen goede resultaten heeft 
geboekt.

Achtergrond
Op 21 april 2016 is het beleidsplan Van Afval Naar Grondstof door uw raad vastgesteld. Een van de 
belangrijkste onderdelen is de doelstelling van 100 kg restafval per inwoner in 2020. Om dit doel te 
bereiken is gekozen voor het nieuwe inzamelsysteem: Omgekeerd Inzamelen zonder tarief op 
restafval. Daarbij is met uw raad afgesproken om na één jaar omgekeerd inzamelen een evaluatie te 
houden. De resultaten van de eerste drie kwartalen zijn reeds met u gedeeld. Hieruit bleek al dat we 
op de goede weg waren.

Resultaat
Momenteel staat de teller van de hoeveelheid restafval na 1 jaar omgekeerd inzamelen totaal op 
150 kg per inwoner. Komend van 249 kg in 2015 is dit een geweldig resultaat.
De verdeling hiervan is als volgt:

98 kg fijn restafval, via ondergrondse restafvalcontainers in de wijken en in het buitengebied 
via de minicontainers aan huis.
52 kg grof restafval (via de milieustraat).

Ook de hoeveelheid plastic verpakkingsafval en drankenkartons is enorm toegenomen, van 10,8 kg 
naar 27,5 kg per inwoner. Aandachtspunt is hoeveelheid grof restafval op de milieustraat.

Aanbevelingen
Om de verdieping te maken richting de 100 kg restafval wordt in de evaluatienota een aantal 
aanbevelingen gedaan voor het jaar 2020.
Hieronder zijn de aanbevelingen samengevat:
* Intensievere communicatie: Een nieuw communicatieplan (versie 2) wordt gemaakt en dient als 

leidraad om de continuïteit van communicatie over afval te waarborgen.
« Blikinzameling bij het plastic verpakkingsafval en drankenkartons.
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* Haalbaarheidsonderzoek Groente- Fruit- (en Tuinafval) bij hoogbouw.
» Inzetten op minder grof restafval op milieustraat:

Verbetering toegangscontrolesysteem middels pasjessysteem.
Voldoende personeelscapaciteit bij piektijden voor toezicht op scheidingsgedrag.

» Toezicht op kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen aan huis en in de wijken.
« Voorkomen van bijplaatsingen bij containers en overlast van afval in de buitenruimte.
» Open en transparante communicatie met inwoners over de resultaten en kosten 

afvalstoffenheffing.

Communicatie/Aanpak
De evaluatienota (inclusief bijlagen) wordt hierbij met u gedeeld.
Een aantal aanbevelingen worden in 2020 nader uitgewerkt en separaat aan het college voorgelegd. 
Uw raad wordt hier in meegenomen. Dit is ook als zodanig weergegeven in de evaluatienota.
Het betreft de volgende onderwerpen:

Haalbaarheidsonderzoek Groente- Fruit- (en Tuinafval) bij hoogbouw (inmiddels intern 
gestart met de voorbereidingen)
Communicatieplan versie 2
Inzameling blik bij plastic verpakkingsafval en drankenkartons 
Verbetering toegangscontrolesysteem milieustraat en toezicht op scheiding.

De resultaten van het omgekeerd inzamelen delen we met de inwoners via verschillende 
communicatiekanalen. Een groot compliment voor onze inwoners is zeker op zijn plaats.
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