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Inleiding VANG – Van Afval Naar Grondstof
Als gemeente Oude IJsselstreek willen we, conform de landelijke ambitie, in 2020 75% van het huishoudelijk afval 
hergebruiken. In 2015 was het scheidingspercentage in Oude IJsselstreek nog maar 51%. De nieuwe aanpak bestaat 
uit 14 op elkaar afgestemde maatregelen, die tot doel hebben het scheidingspercentage te verhogen. We zijn begin 
dit jaar begonnen met de implementatie van het nieuwe beleid. In deze memo vindt u de stand van zaken en de 
eerste ervaringen.

Het inzamelsysteem is van twee naar vier afvalcontainers gegaan. Ook is de inzamelfrequentie aangepast. De 
containers voor restafval, PMD en papier worden elke vier weken geleegd. De GFT container wordt elke twee 
weken geleegd. Voor huishoudens in de gestapelde bouw zijn maatwerk oplossingen gezocht zodat ook deze 
huishoudens het afval zoveel mogelijk in  vier soorten gescheiden kunnen aanbieden.  

Door de invoering van het nieuwe afvalsysteem maken we een hele grote stap in de richting van de doelstelling;
 de scheidingsresultaten na drie maanden zijn spectaculair, onze inwoners zijn het huishoudelijk afval 

veel beter gaan scheiden!
 de hoeveelheid restafval is in de eerste drie maanden van 2017 met 58% gedaald t.o.v. de eerste drie 

maanden van 2016, 
 de hoeveelheid PMD is verdubbeld (+101%) t.o.v. de eerste drie maanden van 2016, 

 de hoeveelheid GFT is fors gestegen (+76 %) t.o.v. de eerste drie maanden van 2016,

 het overgrote deel (84%) van de reguliere huishoudens heeft de standaard set containers van de 

gemeente afgenomen. 
De hoeveelheid papier blijft wel achter bij de verwachtingen en daalt (-27%). De komende tijd  worden nog meer
VANG maatregelen uitgevoerd, bijvoorbeeld met betrekking tot het grof huishoudelijk afval. In 2018 wordt een
uitgebreide evaluatie gedaan.

Containeromwisseling
Tussen september 2016 en Kerst 2016 zijn de oude afvalcontainers vervangen voor de nieuwe containers. Deze 
omwisseling is uitgevoerd door Kliko in samenwerking met Inovim en is zonder grote problemen verlopen. In totaal 
zijn 63.906 containers uitgezet voor 17.538 adressen. In onderstaande tabel staat een overzicht van de levering van 
de containers.  

Categorie Adressen Percentage Opmerking

Reguliere huishoudens 1.5547 88.7 % Standaard gezinnen, laagbouw.

Maatwerk huishoudens 1.797 10.2 % Gestapelde bouw, huishoudens zonder tuin en/of weinig ruimte

Bedrijf 167 1.0 % Bedrijven die gebruik maken van de gemeentelijke containers 
volgens het reinigingsrecht

School 18 0.1 % Scholen die gebruik maken van de gemeentelijke containers 
(m.n. voor PMD, GFT en papier)

totaal 17.538 100%

C  ontainerset reguliere huishoudens
Het overgrote deel (84%) van de reguliere huishoudens heeft de standaard set containers van de gemeente 
afgenomen. De set bestaat uit een kleine container (140 liter) voor restafval en drie grote containers (240 liter) 
voor het PMD, GFT en papier. Inwoners konden hiervan afwijken. De mogelijkheden waren:

o een grote GFT container in plaats van een kleine,

o een gratis tweede GFT container bestellen,

o een grote container voor restafval kiezen, de kosten hiervoor zijn  € 75 extra per jaar. 



Keuze voor de optie (bij categorie reguliere huishoudens in de eerste ronde) Percentage reguliere huishoudens 

Standaard set containers 84%

Keuze voor een grote grijze container 4%

Keuze voor een tweede groene container voor GFT 9%

Overige 3%

Maatwerk huishoudens en ondergrondse afvalcontainers
Ongeveer 10% van de huishoudens valt onder het maatwerk. Het gaat om huishoudens die gebruik maken van een 
ondergrondse afvalcontainer voor het restafval en om huishoudens die geen of erg weinig ruimte rond hun woning 
hebben. Met deze huishoudens zijn maatwerkafspraken gemaakt. Er is in elke situatie bekeken welke oplossing het 
best past. Alle maatwerk locaties hebben de mogelijkheid om papier en PMD gescheiden aan te bieden. Het GFT 
afval kan waar mogelijk ook apart worden ingezameld.
 
Er zijn eind 2016 ook zes ondergrondse papiercontainers geplaatst, waar inwoners altijd hun oud papier kwijt 
kunnen.  
Om te voorkomen dat iedereen gebruik kan maken van de ondergrondse afvalcontainers voor het restafval worden 
in juni  2017 de ondergrondse containers (behalve 3 containers die later volgen) afgesloten. De gebruikers krijgen 
een speciale afvalpas.

Wisselronde april - juni 2017 
In het voorjaar van 2017 is er een wisselronde geweest nadat de inwoners enkele maanden de nieuwe containers 
hebben kunnen uitproberen. Er waren verschillende opties, zoals het inleveren van de papiercontainer en het 
aanschaffen van een extra container voor PMD.  
Ongeveer 14 % van de huishoudens heeft gebruik gemaakt van deze wisselronde; 4% wil een extra container voor 
GFT en 5% wil juist  een kleine GFT container. Minder dan 1% van de huishoudens levert (goed gemotiveerd) de 
papiercontainer in en 1,5 % van de huishoudens heeft een tweede PMD container aangeschaft. In de wisselronde 
kiest 1.8%  van huishoudens alsnog voor een grote grijze container.

Samenvattend containeromwisseling
Het beleid is gemaakt om mensen te stimuleren hun afval goed te scheiden. We hebben daarom een kleine grijze 
container aangeboden als standaard en ervoor gekozen deze maar één keer in de vier weken te ledigen. Het 
scheiden van de overige afval soorten (of beter grondstoffen) word gestimuleerd door deze zoveel mogelijk thuis 
op te halen met een container. We kunnen concluderen dat deze strategie gewerkt heeft; de grote meerderheid 
van de huishouders heeft, ook na de wisselronde,  gekozen voor een kleine grijze container. Op dit moment heeft 
maar 5,8 % van de huishouders gekozen voor een grote container voor het restafval. 

Communicatie met inwoners
Voorlichting
Er zijn verschillende middelen ingezet om onze inwoners te 
informeren over de nieuwe afvalinzameling en te stimuleren 
afval beter te scheiden. Gestart is met informeren via  brieven, 
website, artikelen Gemeentenieuws in het huis-aan-huisblad, 
sociale media en perspubliciteit. Om op een positieve wijze 
inwoners te stimuleren afval te scheiden is een campagne 
ontwikkeld rondom ‘de familie Bakker’ met als slogan: 
‘Soort bij soort, Oude IJsselstreek scoort!’.Er is een speciale 
website www.soortbijsoort.nl gelanceerd: met alle informatie 
over de nieuwe afvalinzameling en het scheiden van afval. 
In december is een uitgebreide afvalkalender huis-aan-huis 
verspreid in de campagnestijl en begin 2017 een extra pagina 
in het huis-aan-huisblad verschenen. In januari is als aftrap een afvalestafette gehouden op 6 scholen. Er was veel 
positieve aandacht van de media. In maart  bracht de mobiele recycle-plastic-fabriek ‘Plastic Fantastic’ een bezoek 
aan de basisschool in Breedenbroek. Dit was de prijs voor het winnen van de afvalestafette. Regio 8 maakte een 
videoverslag (https://www.youtube.com/watch?v=6w1gFe3E_as&t=35s). Ook hebben begin dit jaar enkele weken 
op meerdere locaties in de gemeente posters gehangen over de afvalinzameling en vanaf juni rijden enkele 
afvalwagens rond in de campagnestijl .

Via reguliere middelen als brieven, het gemeentenieuws in het Oude IJsselstreek Vizier, de website en sociale 
media blijven we het hele jaar onze inwoners informeren over wijzigingen in de afvalinzameling. Ook wordt 
gewerkt aan een afvalapp, met daarin opgenomen de afvalkalender. In het najaar van 2017 organiseren we een 
nieuwe communicatieactie om inwoners te activeren afval nog beter te scheiden.

http://www.soortbijsoort.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=6w1gFe3E_as&t=35s


Reacties van inwoners
Om de wisseling van de containers soepel te laten verlopen konden inwoners hun containerkeuze digitaal 
doorgeven via een tijdelijke projectwebsite. Er was ook speciaal callcentrum ingericht waar inwoners terecht 
konden met specifieke wensen, vragen of klachten. In totaal heeft het callcentrum 13.584 meldingen (via de 
projectwebsite en telefonisch) gehad en verwerkt.

Meldingen (situatie 1 mei) Aantal

Mail 2967

Intern  1459

Telefoon 5731

totaal 13584

Inhoud meldingen Percentage 

Actie levering containers  46%

Levering extra container 14%

Volume wisseling 13% 

Ophalen (oude) containers 10%

Reparatie containers  2%

Overige vragen en klachten 15%

De meeste reacties waren min of meer technisch van aard zoals het doorgeven van de containerwisseling.  
Ongeveer 15% van de meldingen hadden betrekking op specifieke vragen of het doorgeven van klachten.  
Hieronder een lijst van vragen en klachten die het meest gesteld zijn (binnen deze groep van 15%);

o Vragen naar aanleiding van brieven (een specifieke of meerdere) (838 meldingen)

o Weigering van de nieuwe containers (335 meldingen)

o Vragen over levering containers (330 meldingen)

o Wens voor een kleine PMD en/of kleine papier container (159 meldingen)

o Vragen over afvalscheiding (47 meldingen)

o Vragen over tarieven (43 meldingen)

o Melder is niet eens met het beleid van de gemeente (31 meldingen)

o Vragen over medisch afval (25  meldingen)

Naast reacties bij het callcentrum en op de projectwebsite zijn er ook rechtsreeks bij de gemeente, vooral 
telefonisch, reacties binnen gekomen over het afvalbeleid. De reacties zijn door de gemeente beantwoord of 
mensen zijn doorverwezen naar het callcentrum. In de weken van de containeromwisseling (najaar 2016) en net 
nadat het nieuwe inzamelsysteem is ingegaan is er veel gebeld. Het gaat het om zeker 100 telefoongesprekken per 
week.  Naast klachten waren er ook postive reacties, de klachten zijn (meestal) naar tevredenheid opgelost.
Via webcare  (facebook,  twitter e.d.) zijn in de periode van 1 november 2016  tot en met 12 mei 2017  499 
berichten over afval geplaatst. Het overzicht laat het sentiment van de inhoud van de berichten zien. 

Effecten op afvalstoffenheffing
Er is een systeem ingevoerd met vier tarieven; twee tarieven voor éénpersoonhuishoudens en twee voor 
meerpersoonhuishoudens. De standaard is een kleine grijze container (140 liter). Inwoners die gekozen hebben 
voor een grote grijze container betalen €75.- meer per jaar. De mensen die een kleine grijze container hebben 
gekozen betalen minder afvalstoffenheffing dan in 2016. 
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Eenpersoonhuishoudens                                                                     2016                               2017          
o Container set met kleine grijze container €119 €114,96

(incl. verzamelcontainers)
o Container set met grote grijze container €119 €189,96

Meerpersoonshuishoudens                                                                                                                       
o Container set met kleine grijze container €184 €155.04

o Container set met grote grijze container €184 €230.04

Eerste scheidingresultaten; na drie maanden 
In januari 2017 is het nieuwe afvalinzamelsysteem ingevoerd. We monitoren per maand de afvalinzamelgegevens. 
De resultaten van de eerste drie maanden in 2017 zijn;

o er is 58% minder restafval opgehaald dan in de eerste drie maanden van 2016, 
o er is 101% meer PMD opgehaald dan in de eerste drie maanden van 2016,
o er is 76% meer  GFT opgehaald dan in de eerste drie maanden van 2016,
o er is 29% minder papier opgehaald dan de eerste drie maanden van 2016,

PMD is in percentage een sterke stijger, echter niet in kilogrammen niet omdat PMD niet veel weegt.  De daling van 
het oud papier is onverwacht, we zijn op zoek naar een verklaring hiervoor. Zo zijn er bijvoorbeeld 13 ophaalrondes 
voor het papier in 2017. In 2016 waren er 12.  Ook wordt er geen bedrijfspapier meer opgehaald. De cijfers zijn nog 
maar over drie maanden, het beeld over een jaar kan afwijken. 
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Doel van het VANG is te komen tot een afvalscheidingpercentage van 75% voor al het huishoudelijke afval (of 
100 kilo rest afval per persoon per jaar). Door de invoering van het nieuwe afvalsysteem maken we een grote 
stap in de richting van de doelstelling. Onze inwoners zijn veel beter gaan scheiden. Kijken we naar het 
huishoudelijke afval dat met containers wordt ingezameld  dan zijn de scheidingspercentages al gestegen van 44% 
naar 65%. De hoeveelheden van het grof huishoudelijk afval moeten hierbij nog opgeteld worden. 

Inzameling per afvalsoort in percentage van het geheel (gewichtprocenten) in de eerste drie maanden 2016 en 2017

Vervolg VANG 2017
Eind 2017 worden sorteeranalyses gehouden om te onderzoeken welke  afvalsoorten nog in de grijze container 
zitten. Ook houden we nog extra voorlichting- ,coachings- en handhavingacties. 
Tot nu toe hebben we maatregelen getroffen ten aanzien van  het fijn huishoudelijk afval. Dit jaar en volgend jaar 
vinden ook enkele aanpassingen plaats voor het grof huishoudelijk afval. Het gaat dan om grof groen afval, bouw- 
en sloopafval en overig grof huishoudelijk afval (herbruikbaar en niet herbruikbaar; het zgn. goedzooi en rotzooi). 
Begin 2018 houden we  een evaluatie onder de inwoners.  Ook doet de gemeente mee aan een landelijke 
benchmark. De benchmark geeft veel inzicht in de  resultaten op scheidingsgebied van onze gemeente.  De 
verwachting is dat we begin 2018 een flinke stap in de goede richting hebben gezet maar dat we het doel van 75% 
afvalscheiding nog niet helemaal hebben gehaald. Op basis van de benchmark en de evaluatie onder de inwoners 
van de gemeente worden vervolgstappen uitgezet. 


