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Inleiding
In de Benchmark Huishoudelijk Afval is een lijst met mogelijke verbetermaatregelen opgenomen waarmee het
scheidingsresultaat kan worden verhoogd en de hoeveelheid restafval verder kan worden verminderd. Per
maatregel is gevraagd wat men er van vindt (interessant, of juist niet) en in welke mate de maatregel is
ingevoerd.  
 
Deze vrijblijvende informatieve enquête is door 99 benchmarkdeelnemers ingevuld. De resultaten zijn in deze
rapportage weergegeven.
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1. Fijn restafval

Tariefdifferentiatie (diftar)

Wat vinden de benchmarkdeelnemers van deze maatregel?

8%

45%

22%

7%

19%

Deels toegepast
Doen we bewust niet
Interessant
Is in voorbereiding
Volledig ingevoerd

 
Bij tariefdifferentiatie betaalt de
burger naar rato de hoeveelheid of
gewicht aan restafval er wordt
aangeboden. Door deze variabele
tarieven alleen op restafval toe te
passen en niet op de grondstoffen
(gft, papier, pmd, textiel, etc.) wordt
afvalscheiding gestimuleerd.  
 

Klasse A

86%

14%

Klasse B

58%
29%

13%

Klasse C

3%

48%

29%

3%

16%

Klasse D

18%

24%

13%

16%

29%
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Omgekeerd inzamelen

Wat vinden de benchmarkdeelnemers van deze maatregel?

10%

24%

34%

25%

7%
Deels toegepast
Doen we bewust niet
Interessant
Is in voorbereiding
Volledig ingevoerd

 
Bij omgekeerd inzamelen wordt het
serviceniveau voor grondstoffen
verhoogd (ophalen aan huis in hoge
frequentie) en gelijktijdig het
serviceniveau voor restafval verlaagd
(niet meer aan huis maar
wegbrengen naar een
verzamelcontainer op buurtniveau).
Deze maatregel is vooral bij de
laagbouw goed toepasbaar en
effectief.  
 

Klasse A

13%

13%

50%

25%

Klasse B

25%

13%

21%

29%

13%

Klasse C

3%

19%

45%

26%

6%

Klasse D

5%

37%

29%

24%

5%
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Frequentieverlaging

Wat vinden de benchmarkdeelnemers van deze maatregel?

12%

9%

37%

25%

18%

Deels toegepast
Doen we bewust niet
Interessant
Is in voorbereiding
Volledig ingevoerd

 
De minicontainer voor fijn restafval
wordt verlaagd naar 1 x per 3 weken
of zelfs 1 x per 4 weken. Om uit te
komen met de containerruimte
worden burgers min of meer
gedwongen om hun afval beter te
scheiden. Deze maatregel is vooral
effectief als er een aparte
minicontainer voor pmd wordt
verstrekt. 

Klasse A

14%

14%

71%

Klasse B

25%

13%

21%

29%

13%

Klasse C

10%

6%

39%
29%

16%

Klasse D

5%
8%

39%
21%

26%
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Standaardformaat minicontainer verkleinen

Wat vinden de benchmarkdeelnemers van deze maatregel?

11%

50%

34%

4%1%
Deels toegepast
Doen we bewust niet
Interessant
Is in voorbereiding
Volledig ingevoerd

 
Het standaardformaat minicontainer
voor fijn restafval wordt verlaagd
naar 180 of 140 liter. Om uit te
komen met de containerruimte
worden burgers min of meer
gedwongen om hun afval beter te
scheiden. Deze maatregel wordt
vooral toegepast als de containers
aan vervanging toe zijn. Alternatief
voor deze maatregel is volume-
diftar: de hoogte van de
afvalstoffenheffing koppelen aan het
formaat minicontainer. 

Handhaving op aanwezigheid grondstoffen in restafval

Wat vinden de benchmarkdeelnemers van deze maatregel?

14%

39%
31%

15%
1%

Deels toegepast
Doen we bewust niet
Interessant
Is in voorbereiding
Volledig ingevoerd

 
In de standaard
afvalstoffenverordening van de VNG
die de meeste gemeenten
aanhouden is opgenomen dat
bewoners verplicht zijn hun afval
gescheiden aan te bieden. Dat
betekent dus ook dat hierop
gehandhaafd kan worden. De
praktijk leert dat dit bijna nooit
wordt gedaan, afgezien van enkele
duobak-gemeenten die dat wel doen.
Toch kan deze maatregel - zeker in
combinatie met de nodige voor-
communicatie - zeer effectief zijn. 

Uitsluiten bedrijfsafval door containerregistratie (CMS)

Wat vinden de benchmarkdeelnemers van deze maatregel?

17%

16%

17%
9%

42%

Deels toegepast
Doen we bewust niet
Interessant
Is in voorbereiding
Volledig ingevoerd

 
Met containermanagement wordt het
beheer en gebruik van
inzamelvoorzieningen gereguleerd.
Door de minicontainers te registreren
op gebruiksadres en de
verzamelcontainers te voorzien van
toegangsslot met gebruikspas, wordt
het restafvalaanbod gereguleerd en
het rechtmatig gebruik van de
voorzieningen geborgd. De
inzamelvoorzieningen kunnen niet
meer worden gebruikt om kosteloos
(bedrijfs)afval aan te bieden.
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2. Groente-, fruit en tuinafval

Inzamelfrequentie verhogen in piekperiodes

Wat vinden de benchmarkdeelnemers van deze maatregel?

6%

31%

37%

16%

10%
Deels toegepast
Doen we bewust niet
Interessant
Is in voorbereiding
Volledig ingevoerd

 
Vooral de t-fractie zorgt er voor dat de
minicontainer voor gft tijdens de snoeiseizoenen
over vol zitten. Om te voorkomen dat het
overtollige t-afval in de restafvalbak belandt kan
het een optie zijn om de gft-bak tijdens de
snoeimaanden wekelijks te legen in plaats van
tweewekelijks. 
 

Gratis verstrekken 2de minicontainer

Wat vinden de benchmarkdeelnemers van deze maatregel?

29%

14%

17%

3%

37%

Deels toegepast
Doen we bewust niet
Interessant
Is in voorbereiding
Volledig ingevoerd

 
Een alternatief voor het vaker legen van de gft-
container tijdens piekperiodes is het verstrekken
van een gratis tweede container. Nadeel is dat de
tweede container extra ruimte in beslag neemt in
en om het huis, maar het voorkomt een extra
inzamelronde.  
 

Frequentieverhoging in warme periodes

Wat vinden de benchmarkdeelnemers van deze maatregel?

5%

35%

29%

19%

11%

Deels toegepast
Doen we bewust niet
Interessant
Is in voorbereiding
Volledig ingevoerd

 
Een veel gehoorde klacht ten aanzien van gft-
scheiden is de stank en overlast van ongedierte
die het met zich meebrengt. Door de gft-container
regelmatig schoon te maken en vaker te legen
kan dat worden tegen gegaan. Vaker legen tijdens
de zomermaanden kan worden gecombineerd met
minder vaak legen tijdens de wintermaanden.  
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Diftar 0-tarief gft

Wat vinden de benchmarkdeelnemers van deze maatregel?

5%

29%

17%8%

41%

Deels toegepast
Doen we bewust niet
Interessant
Is in voorbereiding
Volledig ingevoerd

 
Voor gemeenten die tariefdifferentiatie hebben
ingevoerd met een variabel tarief voor restafval
en gft, kan het een optie zijn om het variabel
tarief voor gft te verlagen naar 0. Hierdoor
ontstaat er meer stimulans om gft te scheiden.  
 

Alle laagbouw/ benedenwoningen minicontainer gft verstrekken

Wat vinden de benchmarkdeelnemers van deze maatregel?

20%

1%

11%

4%
64%

Deels toegepast
Doen we bewust niet
Interessant
Is in voorbereiding
Volledig ingevoerd

 
Gft-inzameling aan huis met minicontainers levert
meer op dan gft-inzameling met
verzamelcontainers. Daar waar minicontainers
toepasbaar zijn (eengezins- en benedenwoningen
met tuin) is het aanbevelingswaardig om deze
woningen zoveel mogelijk te voorzien van
minicontainers.  
 

Verzamelcontainers gft met pasjes bij de hoogbouw

Wat vinden de benchmarkdeelnemers van deze maatregel?

29%

13%

25%

28%

5%
Deels toegepast
Doen we bewust niet
Interessant
Is in voorbereiding
Volledig ingevoerd

 
Vanwege tegenvallende kwaliteit en hoeveelheid is
de gescheiden gft-inzameling bij veel gestapelde
bouw afgeschaft. Toch wordt er de laatste tijd ook
weer succes geboekt met gft-inzameling
hoogbouw. Zeker als er animo van bewoners
aanwezig is en de verzamelcontainers worden
voorzien van een toegangsslot/pas voor het
tegengaan van oneigenlijk gebruik. 
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Verstrekken gft-bakje voor in de keuken

Wat vinden de benchmarkdeelnemers van deze maatregel?

25%

19%

34%

17%

5%
Deels toegepast
Doen we bewust niet
Interessant
Is in voorbereiding
Volledig ingevoerd

 
Gft-scheiden begint in de keuken. Door burgers
een klein bakje te verstrekken (voor het transport
van keuken naar mini- of verzamelcontainer) kan
het scheiden een stukje makkelijker worden
gemaakt. Sommige gemeenten/ inzamelbedrijven
laten dit bakje van gerecycled materiaal maken. 

Plaatsen van wormenhotels in de wijk

Wat vinden de benchmarkdeelnemers van deze maatregel?

3%

46%49%

2%
Deels toegepast
Doen we bewust niet
Interessant
Is in voorbereiding

 
Wormenhotels zijn speciale bakken die op
buurtniveau door groepjes bewoners worden
beheerd waarin wormen van GFT-afval
hoogwaardige compost maken. Ze zijn vooral
geschikt voor groente- en fruitafval, maar ook
kleine hoeveelheden tuinafval kunnen erin
verwerkt worden. Het compost kunnen
buurtbewoners weer gebruiken voor in de tuin of
op het balkon.

Takkenrondes in voor- en najaar

Wat vinden de benchmarkdeelnemers van deze maatregel?

22%

20%

17%

3%

37%

Deels toegepast
Doen we bewust niet
Interessant
Is in voorbereiding
Volledig ingevoerd

 
In het voor en najaar komt veel snoeiafval vrij dat
niet in de gft-minicontainer past. Om te
voorkomen dat het als grof restafval wordt
aangeboden kan een aparte 'takkenroute' worden
georganiseerd: op vooraf aangekondigde
inzameldagen in het voor- en najaar wordt het
snoeihout apart aan huis opgehaald.
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Onbemande snoeihoutdepots in de wijk

Wat vinden de benchmarkdeelnemers van deze maatregel?

15%

47%

27%

4%
6%

Deels toegepast
Doen we bewust niet
Interessant
Is in voorbereiding
Volledig ingevoerd

 
Speciaal ingerichte (onbeheerde) locaties op
buurtniveau waar snoeihout kan worden gebracht.
De gemeente zorgt voor de afvoer van het
aangeleverde snoeiafval vanaf de depots.
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3. Oud papier en karton

Aan huis ophalen met (blauwe) minicontainer

Wat vinden de benchmarkdeelnemers van deze maatregel?

19%

23%

17%

8%

33%

Deels toegepast
Doen we bewust niet
Interessant
Is in voorbereiding
Volledig ingevoerd

 
Door oud papier en karton niet meer los
gebundeld op te halen maar met minicontainers
kan een flinke stimulans aan de papierscheiding
worden gegeven. De benchmark toont al enkele
jaren aan dat de respons met minicontainers circa
20% hoger ligt dan met los/gebundelde
aanbieding. 
 

Inzamelfrequentie verhogen

Wat vinden de benchmarkdeelnemers van deze maatregel?

1%

58%
29%

11% 1%
Deels toegepast
Doen we bewust niet
Interessant
Is in voorbereiding
Volledig ingevoerd

 
In het geval de inzamelfrequentie van de
minicontainer lager is dan 1 x per maand kan
verhoging van de inzamelfrequentie een stimulans
tot betere scheiding te weeg brengen. De meest
gangbare inzamelfrequentie voor los/gebundeld
ophalen van papier en karton is 1 x per 2 weken. 

Gratis verstrekken 2de minicontainer

Wat vinden de benchmarkdeelnemers van deze maatregel?

20%

36%

23%

7%

13%

Deels toegepast
Doen we bewust niet
Interessant
Is in voorbereiding
Volledig ingevoerd

 
Een alternatief voor het vaker legen van de
papiercontainer is het verstrekken van een gratis
tweede container voor veelaanbieders.  
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Naast ophaalsysteem ook een brengsysteem invoeren

Wat vinden de benchmarkdeelnemers van deze maatregel?

39%

7%
9%

45%

Deels toegepast
Doen we bewust niet
Interessant
Volledig ingevoerd

 
Bewoners kunnen zelf kiezen hoe ze hun papier
aanbieden: laten ophalen aan huis of zelf
wegbrengen naar een verzamelpunt of
verzamelcontainers in de wijk. Een brengsysteem
naast een haalsysteem kan handig zijn voor
bewoners die geen of weinig opslagruimte in en/of
om het huis hebben. 

Naast ieder hoogbouwperceel een verzamelcontainer opk plaatsen

Wat vinden de benchmarkdeelnemers van deze maatregel?

34%

18%

23%

13%

11%

Deels toegepast
Doen we bewust niet
Interessant
Is in voorbereiding
Volledig ingevoerd

 
Boven- of ondergrondse verzamelcontainers voor
oud papier en karton bij ieder hoogbouwperceel
zorgen ervoor dat ook de hoogbouw op een
laagdrempelige wijze opk kan scheiden.
Combineerbaar met pmd. 

Structureren en dekkend maken opk-inzameling door verenigingen

Wat vinden de benchmarkdeelnemers van deze maatregel?

37%

13%12%

8%

30%

Deels toegepast
Doen we bewust niet
Interessant
Is in voorbereiding
Volledig ingevoerd

 
Daar waar de huis-aan-huis inzameling van
oudpapier en karton door verenigingen wordt
uitgevoerd is het zaak deze voor het gehele
verzorgingsgebied dekkend te maken, zodat bij
ieder huishouden op vaste dagen in het jaar de
inzameling plaatsvindt.  
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Financiële prikkel inbouwen richting verenigingen

Wat vinden de benchmarkdeelnemers van deze maatregel?

43%

12%

14%

4%

27%

Deels toegepast
Doen we bewust niet
Interessant
Is in voorbereiding
Volledig ingevoerd

 
Door verenigingen financieel te stimuleren ( hoe
meer papier zij ophalen, hoe meer ze verdienen
voor de club) zullen ze wellicht beter hun best
doen zoveel mogelijk papier in te zamelen. 
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4. Plastic, metalen en drankenkartons

Aan huis ophalen met (oranje) minicontainer

Wat vinden de benchmarkdeelnemers van deze maatregel?

10%

32%

16%

16%

25%

Deels toegepast
Doen we bewust niet
Interessant
Is in voorbereiding
Volledig ingevoerd

 
Door pmd met een minicontainer in te zamelen in
plaats van met de zak kan een flinke stimulans
aan de de pmd-scheiding worden gegeven. De
benchmark toont al enkele jaren aan dat de pmd-
respons met minicontainers circa 20% hoger ligt
dan met de zak. 
 

Inzamelfrequentie verhogen

Wat vinden de benchmarkdeelnemers van deze maatregel?

9%

32%

31%

5%

23%

Deels toegepast
Doen we bewust niet
Interessant
Is in voorbereiding
Volledig ingevoerd

 
In het geval de minicontainer 1 x per maand
wordt geleegd kan verhoging van de
inzamelfrequentie een stimulans tot betere
scheiding te weeg brengen. De meest gangbare
inzamelfrequentie voor los/gebundeld ophalen van
papier en karton is 1 x per 2 weken. 

Gratis verstrekken van 2de minicontainer pmd

Wat vinden de benchmarkdeelnemers van deze maatregel?

15%

44%

23%

7%

11%

Deels toegepast
Doen we bewust niet
Interessant
Is in voorbereiding
Volledig ingevoerd

 
Een alternatief voor het vaker legen van de pmd-
container is het verstrekken van een gratis
tweede container. Dit is vooral een optie indien
een kleine groep van de bevolking niet uitkomt
met de ledigingsfrequentie/ formaat container. 
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Gratis plastic-hero zakken verstrekken

Wat vinden de benchmarkdeelnemers van deze maatregel?

18%

23%

10%3%

46%

Deels toegepast
Doen we bewust niet
Interessant
Is in voorbereiding
Volledig ingevoerd

 
In het geval inzameling met de zak plaatsvindt
kan worden overwogen om de zakken gratis te
verstrekken (bijvoorbeeld via de plaatselijke
supermarkten of een koerierdienst). 

Naast ophaalsysteem pmd ook een brengsysteem invoeren

Wat vinden de benchmarkdeelnemers van deze maatregel?

35%

24%

11%

5%

25%

Deels toegepast
Doen we bewust niet
Interessant
Is in voorbereiding
Volledig ingevoerd

 
Bewoners kunnen zelf kiezen hoe ze hun pmd
aanbieden: laten ophalen aan huis of brengen
naar een verzamelcontainer in de wijk. Een
brengsysteem naast een haalsysteem kan handig
zijn voor bewoners die geen of weinig
opslagruimte in en/of om het huis hebben. 

Bij ieder hoogbouwperceel een pmd verzamelcontainer plaatsen

Wat vinden de benchmarkdeelnemers van deze maatregel?

24%

35%

17%

15%

8%
Deels toegepast
Doen we bewust niet
Interessant
Is in voorbereiding
Volledig ingevoerd

 
Boven- of ondergrondse verzamelcontainers voor
pmd bij ieder hoogbouwperceel zorgt ervoor dat
ook de hoogbouw op een laagdrempelige wijze
pmd kan scheiden. Combineerbaar met oud
papier en karton.  
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Minicontainer restafval bestemmen voor pmd, restafval op afstand (omgekeerd
inzamelen)

Wat vinden de benchmarkdeelnemers van deze maatregel?

6%

37%

37%

12%

7%
Deels toegepast
Doen we bewust niet
Interessant
Is in voorbereiding
Volledig ingevoerd

 
De minicontainer voor restafval wordt omgecat
naar pmd en voor restafval worden
verzamelcontainers in de wijk geplaatst (ook wel
omgekeerd inzamelen genoemd). Deze maatregel
is alleen toepasbaar in de laagbouw. 

Voorlichten over besparingsmogelijkheden pmd-scheiding (igv diftar)

Wat vinden de benchmarkdeelnemers van deze maatregel?

14%

27%

34%

7%

18%

Deels toegepast
Doen we bewust niet
Interessant
Is in voorbereiding
Volledig ingevoerd

 
Voor gemeenten die een diftar-vorm hebben
ingevoerd op basis van volume (in combinatie met
frequentie) is het aanbevelingswaardig om
burgers te informeren over de besparing die ze
kunnen realiseren door pmd buiten het restafval
te houden. Pmd is een volumineuze afvalstroom. 

Nascheiding pmd in aanvulling op bronscheiding

Wat vinden de benchmarkdeelnemers van deze maatregel?

14%

16%

31%

12%

26%

Deels toegepast
Doen we bewust niet
Interessant
Is in voorbereiding
Volledig ingevoerd

 
In aanvulling op bronscheiding van pmd kan pmd
ook worden nagescheiden. Dit lijkt vooral een
goede maatregel voor gemeenten waar de
bronscheidingsvoorzieningen alleen goed door de
laagbouw worden gebruikt. Het pmd van de
hoogbouw wordt in dat geval voornamelijk via de
nascheiding teruggewonnen. 
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Volledige nascheiding pmd (zonder bronscheiding pmd)

Wat vinden de benchmarkdeelnemers van deze maatregel?

2%

70%

16%

9%
3%

Deels toegepast
Doen we bewust niet
Interessant
Is in voorbereiding
Volledig ingevoerd

 
Pmd wordt niet (meer) brongescheiden
ingezameld. Alle pmd wordt via het restafval
ingezameld en voorafgaande aan de verbranding
nagescheiden. 

Handhaving op kwaliteit aangeboden pmd

Wat vinden de benchmarkdeelnemers van deze maatregel?

28%

10%

28%

16%

17%

Deels toegepast
Doen we bewust niet
Interessant
Is in voorbereiding
Volledig ingevoerd

 
Vooral bij gemeenten die diftar, omgekeerd
inzamelen of frequentieverlaging voor fijn
restafval hebben ingevoerd wil de kwaliteit van
het ingezamelde pmd nog wel eens te wensen
over laten. Handhaving op de kwaliteit van het
aangeboden pmd kan helpen, eventueel in
combinatie met de inzet van afvalcoaches/ schone
buurtcoaches. 
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5. Grof huishoudelijk afval

Gescheiden brengen makkelijker en goedkoper maken dan ongescheiden
ophalen

Wat vinden de benchmarkdeelnemers van deze maatregel?

21%

9%

29%

4%

36%

Deels toegepast
Doen we bewust niet
Interessant
Is in voorbereiding
Volledig ingevoerd

 
Door het gescheiden brengen laagdrempeliger en
goedkoper te maken dan het ongescheiden
ophalen van grof afval, wordt afvalscheiding van
grof huishoudelijk afval gestimuleerd.  
 

Brengen van recyclebare gha-stromen gratis maken

Wat vinden de benchmarkdeelnemers van deze maatregel?

28%

1%

10%

6%

54%

Deels toegepast
Doen we bewust niet
Interessant
Is in voorbereiding
Volledig ingevoerd

 
Tariefdifferentiatie op de milieustraat:
afvalstromen die herbruikbaar zijn mogen gratis
en onbeperkt worden aangeboden, afvalstromen
die niet-herbruikbaar of ongescheiden worden
aangeboden moeten worden afgerekend.
Sommige milieustraten hebben hiervoor twee
verschillende routes ingericht.  
 

Verlagen ophaalfrequentie/ langere wachttijd op-afroep inzameling

Wat vinden de benchmarkdeelnemers van deze maatregel?

14%

29%

32%

4%

21%

Deels toegepast
Doen we bewust niet
Interessant
Is in voorbereiding
Volledig ingevoerd

 
Gescheiden brengen van grof afval op de
milieustraat kan worden gestimuleerd door de
service op het ophaalsysteem te verlagen. Dat
kan bijvoorbeeld door de wachttijd te verhogen of
de inzamelfrequentie te verlagen.  
 

Pagina 20 van 28



 
 
 

Gratis ophalen huisraad door kringloopbedrijf

Wat vinden de benchmarkdeelnemers van deze maatregel?

17%

4%

29%

50%

Deels toegepast
Doen we bewust niet
Interessant
Volledig ingevoerd

 
Producthergebruik staat hoger in de ladder van
Lansink dan materiaalhergebruik. Het voordeel
van een kringloopbedrijf is dat er selectie op
producthergebruik plaatsvindt. 
 

Verhogen serviceniveau op milieustraat

Wat vinden de benchmarkdeelnemers van deze maatregel?

39%

3%
26%

14%

18%

Deels toegepast
Doen we bewust niet
Interessant
Is in voorbereiding
Volledig ingevoerd

 
Hoe meer service/ hulp geboden wordt op de
milieustraat, hoe sneller de doorstroom en hoe
kleiner de files en oponthoud.  
 

Ruimere openingstijden milieustraat

Wat vinden de benchmarkdeelnemers van deze maatregel?

10%

25%

34%

13%

18%

Deels toegepast
Doen we bewust niet
Interessant
Is in voorbereiding
Volledig ingevoerd

 
Hoe ruimer de openingstijden van de milieustraat
(met name tijdens het weekend en de avonduren)
des te meer gelegenheid burgers hebben om hun
grof afval gescheiden aan te leveren.  
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Beschikbaar stellen hulpmiddelen (bv. boedelbak, bakfiets)

Wat vinden de benchmarkdeelnemers van deze maatregel?

7%

40%

41%

1%
10%

Deels toegepast
Doen we bewust niet
Interessant
Is in voorbereiding
Volledig ingevoerd

 
Niet iedere bewoner heeft een bestelbus of
aanhanger beschikbaar om grote hoeveelheden
grof afval naar de milieustraat te brengen. Door
hierin te faciliteren wordt het gebruik van de
milieustraat gestimuleerd.  
 

Permanent toezicht van beheerder milieustraat op restafvalbak

Wat vinden de benchmarkdeelnemers van deze maatregel?

40%

6%
30%

2%

22%

Deels toegepast
Doen we bewust niet
Interessant
Is in voorbereiding
Volledig ingevoerd

 
Actief toezicht is noodzakelijk om er voor te
zorgen dat bezoekers van de milieustraat hun grof
afval in de juiste containers sorteren, in plaats
van alles in de restafvalcontainer te gooien. Door
met name het toezicht op de restafvalcontainer te
concentreren kan al veel worden bereikt.  
 

Uitsluiten bedrijfsafval op milieustraat

Wat vinden de benchmarkdeelnemers van deze maatregel?

28%

12%

7%2%

51%

Deels toegepast
Doen we bewust niet
Interessant
Is in voorbereiding
Volledig ingevoerd

 
Voor afval van bedrijven/ aannemers hebben
gemeenten geen zorgplicht. Door bedrijfsafval te
weigeren aan de poort vindt er geen vermenging
meer plaats van huishoudelijk en bedrijfsafval.  
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Invoeren milieupas op milieustraat

Wat vinden de benchmarkdeelnemers van deze maatregel?

9%

10%

22%

8%

51%

Deels toegepast
Doen we bewust niet
Interessant
Is in voorbereiding
Volledig ingevoerd

 
Met een identificatie/pasjes systeem kunnen
inwoners van andere gemeenten (die wellicht een
stringenter acceptatiebeleid hebben) worden
geweerd. Ook biedt het mogelijkheden voor een
gerichter acceptatiebeleid (aantal bezoeken per
jaar limiteren) 
 

(Verbouwings)restafval niet meer gratis halen en gratis brengen

Wat vinden de benchmarkdeelnemers van deze maatregel?

17%

27%

17%

2%

37%

Deels toegepast
Doen we bewust niet
Interessant
Is in voorbereiding
Volledig ingevoerd

 
Alleen grof afval dat vooraf uitgesorteerd is op
materiaalsoort wordt (gratis) geaccepteerd door
de inzamelaar en/of milieustraat. Voor
ongescheiden / ongesorteerd restafval moet
worden betaald. 
 

Nascheiding van grof restafval

Wat vinden de benchmarkdeelnemers van deze maatregel?

33%

4%

16%1%

46%

Deels toegepast
Doen we bewust niet
Interessant
Is in voorbereiding
Volledig ingevoerd

 
In aanvulling op bronscheiding kan het grof
(verbouwings)restafval worden nagescheiden.
Bruikbaar materiaal in het restafval wordt alsnog
gescheiden ten behoeve van hergebruik. 
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6. Overige stromen

Invoering BEST-zak (Boeken, Elektronica, Speelgoed, Textiel)

Wat vinden de benchmarkdeelnemers van deze maatregel?

4%

26%

54%

2%

14%

Deels toegepast
Doen we bewust niet
Interessant
Is in voorbereiding
Volledig ingevoerd

 
De BEST-tas is een stevige tas (soms van
gerecycled plastic) waarin Boeken, kleine
Elektrische apparaten, Speelgoed en Textiel
worden ingezameld. Spullen die anders nog vaak
bij het restafval belanden. De tas wordt veelal
opgehaald door een sociale werkvoorziening of
kringloopbedrijf. 
 

Meer textielbakken in de wijk plaatsen

Wat vinden de benchmarkdeelnemers van deze maatregel?

28%

10%

43%

12%

7%
Deels toegepast
Doen we bewust niet
Interessant
Is in voorbereiding
Volledig ingevoerd

 
De dichtheid van textielcontainers zodanig
aanpassen dat iedere bewoner op buurtniveau
een container heeft staan. 
 

Textielinzameling uitbesteden aan kringloopbedrijf

Wat vinden de benchmarkdeelnemers van deze maatregel?

14%

32%

24%

7%

22%

Deels toegepast
Doen we bewust niet
Interessant
Is in voorbereiding
Volledig ingevoerd

 
Naast charitatieve instellingen zijn ook
kringloopbedrijven geïnteresseerd in textiel. Zij
garanderen veelal een korte kringloop: op lokaal
niveau vindt selectie en producthergebruik plaats.
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Gescheiden inzameling van luiers en incontinentiemateriaal

Wat vinden de benchmarkdeelnemers van deze maatregel?

10%

14%

55%

14%

6%
Deels toegepast
Doen we bewust niet
Interessant
Is in voorbereiding
Volledig ingevoerd

 
Nu de eerste milieuverantwoorde
verwerkingstechnieken voor luiers en
incontinentiemateriaal voorhanden zijn kan de
gescheiden inzameling van start gaan. Vaak wordt
hieraan invulling gegeven door luiercontainers te
plaatsen bij verpleeghuizen en
kinderdagverblijven.  
 

Voorlichting over kca-inname door detailhandel

Wat vinden de benchmarkdeelnemers van deze maatregel?

8%

26%

56%

1%
8%

Deels toegepast
Doen we bewust niet
Interessant
Is in voorbereiding
Volledig ingevoerd

 
Veel burgers weten niet dat kca-afval waaronder
lege batterijen en medicijnresten ook bij de
detailhandel kan worden ingeleverd (oud-voor-
nieuw). Door hierover beter voor te lichten wordt
voorkomen dat kca in het restafval terecht komt.  
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7. Afvalpreventie en circulariteit

100-100-100-campagne

Wat vinden de benchmarkdeelnemers van deze maatregel?

11%

14%

36%

5%

34%

Deels toegepast
Doen we bewust niet
Interessant
Is in voorbereiding
Volledig ingevoerd

 
100-100-100 is een campagne/ publiekswedstrijd
waarbij 100 huishoudens de uitdaging aangaan
om 100 dagen, 100% zonder afval te leven.
Inwoners laten zien dat het mogelijk is om veel
minder afval te produceren. Dit lukt door goed
afval te scheiden en na te denken bij de aankoop
van producten. 
 

Burgers voorlichten over afvalpreventie en milieubewuster leven

Wat vinden de benchmarkdeelnemers van deze maatregel?

39%

1%
24%

13%

22%

Deels toegepast
Doen we bewust niet
Interessant
Is in voorbereiding
Volledig ingevoerd

 
Burgers voorbeelden aanreiken waarmee ze afval
kunnen voorkomen, voedselverspilling kunnen
tegengaan (kopen op maat, ja-ja sticker). 
 

Inzet afval/schone buurt-coaches

Wat vinden de benchmarkdeelnemers van deze maatregel?

20%

4%

36%

13%

27%

Deels toegepast
Doen we bewust niet
Interessant
Is in voorbereiding
Volledig ingevoerd

 
De ‘bewonerscoach’, ‘schone buurt-coach‘ of
‘coach schone leefomgeving’. Het zijn
verschillende benamingen voor de veelbelovende
interventie op het gebied van afval(scheiding): de
afvalcoach. Het overkoepelende woordje ‘coach’
staat voor de persoonlijke benadering naar
burgers toe, om hen te informeren en te
motiveren bewuster met afval om te gaan. Heel
wat gemeenten zijn inmiddels ervaringen aan het
opdoen met afvalcoaches, anderen zijn vooral
benieuwd of afvalcoaches ook voor hún een
meerwaarde kunnen zijn voor het gemeentelijk
afvalsysteem.
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Adoptie door bewoners van verzamelcontainers in de openbare ruimte

Wat vinden de benchmarkdeelnemers van deze maatregel?

12%

25%

58%

3%2%
Deels toegepast
Doen we bewust niet
Interessant
Is in voorbereiding
Volledig ingevoerd

 
Bij containeradoptie worden vrijwilligers (burgers)
geworven voor verzamelcontainers waar
doorgaans veel afval naast wordt geplaatst. Deze
vrijwilligers houden het rond de bakken schoon en
letten extra op. Staat er een zak naast, dan doen
zij die er alsnog in. Is de container vol, dan bellen
ze de inzamelaar.

Belonen van preventief gedrag

Wat vinden de benchmarkdeelnemers van deze maatregel?

4%

24%

65%

5%2%
Deels toegepast
Doen we bewust niet
Interessant
Is in voorbereiding
Volledig ingevoerd
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