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Moventem werkt conform de Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek van de Nederlandse Marktonderzoek Associatie (MOA)
en mag het Fair Data Keurmerk voeren, waarmee wordt aangetoond dat op verantwoorde wijze met data en persoonsgegevens
wordt omgaan. Tevens is Moventem aangesloten bij de Europese Vereniging voor Marktonderzoek (ESOMAR) en wordt
voldaan aan de Internationale Code voor Markt- en sociaalwetenschappelijk onderzoek. Dit rapport is met grote zorg
samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat informatie fout en/of onvolledig is. Moventem is niet aansprakelijk voor
enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie. 2
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Management samenvatting

Meerderheid woont in woning met eigen tuin en heeft eigen containers
Bijna 80% van de respondenten heeft een woning met eigen tuin, respectievelijk 95%, 96%, 94% en 95% heeft een eigen container voor restafval, gft+e, papier en 
karton en PBD.

Inzameling papier, karton en gft+e zorgt voor grootste tevredenheid
89% van de respondenten is (zeer) tevreden over manier waarop papier en karton kan worden aangeboden, 87% is zeer tevreden over het aanbieden van gft+e.

Animo voor het 's zomers wekelijks ophalen van gft+e
Van de respondenten die gebruik maken van een eigen container voor gft+e geeft 32% aan dat het zou helpen dit afval beter te scheiden als dit afval 's zomers 
wekelijks wordt opgehaald.

Snoei- en tuinafval zou door deel beter worden gescheiden als het naar korven in de buurt gebracht kan worden
Ruim een kwart geeft aan het snoei- en tuinafval graag naar korven op vaste plekken in de buurt te kunnen brengen.

PBD wordt beter gescheiden als respondenten beter weten wat wel/niet bij het PBD hoort of oranje container vaker wordt geleegd
Van de respondenten die gebruik maken van een eigen container voor PBD is 19% voorstander van het elke drie weken legen, 17% is voor het tweewekelijks legen 
van de container. Daarnaast zou het 22% van de respondenten helpen als ze (nog) beter zouden weten wat wel/niet bij het PBD hoort.

Papier en karton, textiel en verpakkingsglas wordt door grote meerderheid volledig gescheiden
Nagenoeg 80% van de respondenten met een eigen container voor papier en karton zegt deze afvalstroom volledig te scheiden. Daarnaast geeft 72% aan het textiel 
afval volledig te scheiden en zegt 77% glas volledig gescheiden aan te bieden.

Het brengen van klein chemisch afval naar een vast brengpunt of betere communicatie rondom de standplaats van de chemokar zorgt volgens 
respondenten voor het beter scheiden van dit afval

Respondenten willen kleine elektrische apparaten naar vast brengpunt kunnen brengen

Bestaan van rode containers van Sopoij bij velen niet bekend
Bijna driekwart (72%) van de respondenten wist niet van het bestaan van de rode containers van Sopoij

Gemeente 
Oude IJsselstreek
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Management samenvatting

Helft zou puin beter scheiden als ze niet apart hoeven te betalen
Respondenten die gebruik maken van een kleine of grote eigen container met grijze deksel zouden in de helft van de gevallen het puin beter scheiden indien ze 
daarvoor niet apart zouden hoeven te betalen. Daarnaast zou 12% dit beter doen als ze weten waar het puin naar toe gebracht moet worden.

Voorstanders voor minder betalen bij goed scheiden afval
Ruim tweederde vindt het wel zo eerlijk dat iemand minder hoeft te betalen als hij/zij het afval goed scheidt. Nagenoeg een vergelijkbare groep vindt het wel zo eerlijk 
dat alle inwoners samen minder hoeven te betalen als het afval in de gehele gemeente goed wordt gescheiden.

Verschil in tarief tussen grote en kleine container voor helft geen reden afval beter te scheiden
Daarentegen heeft de huidige manier van betalen voor restafval bij 66% de voorkeur, zij willen kiezen tussen een kleine of grote container en hoe kleiner het volume 
van de container hoe lager het (vaste) tarief.

Vrijwel alle respondenten willen afval zo aanbieden zodat het beter gerecycled kan worden
Ook de plaatsen voor het aanbieden of inleveren van gescheiden afval en plaatsen waar regels voor scheiden van afval gevonden kunnen worden zijn bekend. 
Informatie over het scheiden van afval en afvalinzameling wordt met name gezocht op de site van de gemeente en mijnafvalwijzer.nl.

De gemeente Oude IJsselstreek kan het scheiden van afval stimuleren door het financieel aantrekkelijker te maken en meer voorlichting te geven
Daarnaast kan de gemeente volgens 50% een verbod invoeren op verspreiding van ongeadresseerde folders en volgens 49% herbruikbare verpakkingen promoten.
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1.1 Onderzoeksopzet

In opdracht van gemeente Oude IJsselstreek heeft Moventem een onderzoek over afval uitgevoerd onder de 1.503 leden van Oude IJsselstreek Spreekt.
Daarnaast is er een open link verspreid via verschillende communicatiekanalen van de gemeente.

De inwoners hebben de mogelijkheid gehad om de vragenlijst in te vullen tussen 21 december 2021 en 16 januari 2022. Er is 1 keer een reminder verstuurd, aan
iedereen waarvan nog geen ingevulde vragenlijst was ontvangen.

In totaal hebben 877 inwoners de vragenlijst volledig ingevuld (waarvan 720 via Oude IJsselstreek Spreekt en 157 via de open link).

Met het aantal respondenten (877) kunnen met een betrouwbaarheid van 95% en een foutmarge van 3,27% uitspraken worden gedaan over de populatie.

De resultaten van dit onderzoek worden in het voorliggende document beschreven middels diagrammen en tabellen.

Door routes in de vragenlijst en vragen waarbij meerdere antwoorden mogelijk zijn, kan het voorkomen dat het aantal respondenten en/of het aantal antwoorden
niet overal gelijk is in deze rapportage. Om deze redenen wordt ter volledigheid bij de resultaten aangeven hoeveel respondenten de betreffende vraag
hebben beantwoord. Door afrondingsverschillen telt niet alles op tot 100%. Bij sommige vragen konden respondenten meerdere antwoorden geven. Het totale
percentage komt dan hoger dan 100% te liggen.

In bijlage 1 van deze rapportage staan de achtergrondgegevens van de respondenten weergegeven. Deze bijlage is aan het einde van deze rapportage te vinden.

In bijlage 2 van deze rapportage wordt nader ingegaan op de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en representativiteit van de resultaten. Deze bijlage is aan het
einde van deze rapportage te vinden.

Er is een aantal open vragen gesteld aan de respondenten. Alle open antwoorden worden getoond in bij Rapportage Van aval naar grondstof .
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Meerderheid woont in woning met eigen tuin
Gemeente 

Oude IJsselstreek

Hoe woont u? (n=877)
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Meeste respondenten hebben eigen containers
Gemeente 

Oude IJsselstreek

Hoe biedt u de volgende soorten afval aan? (n=877)
Restafval Papier en karton

Groente- fruit- en tuinafval en etensresten (gft+e) Plastic, Blik en Drankkartons (PBD)
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Inzameling papier, karton en gft+e zorgt voor grootste 
tevredenheid

Gemeente 
Oude IJsselstreek

Hoe tevreden bent u over de wijze waarop u de volgende afvalsoorten kunt aanbieden in de gemeente Oude 
IJsselstreek? (n=877)
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Animo voor het 's zomers wekelijks ophalen van gft+e
Gemeente 

Oude IJsselstreek

Wat zou u helpen om uw gft+e beter te scheiden? (n=835)
Meer antwoorden mogelijk

Deze vraag is alleen gesteld aan respondenten die
gebruik maken van een eigen container voor groente-,
fruit- en tuinafval en etensresten (gft+e). Deze wordt

keer per twee weken geleegd.

Heeft u er geld voor over om de groene container vaker te laten 
legen? (n=269)
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Snoei- en tuinafval zou door deel beter worden gescheiden als 
het naar korven in de buurt gebracht kan worden

Gemeente 
Oude IJsselstreek

Wat zou u helpen om uw snoei- en tuinafval en bladeren beter te 
scheiden? (n=877)

Meer antwoorden mogelijk
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Kleine groep noemt diverse methoden om gft+e via 
gezamenlijke containers beter te scheiden

Gemeente 
Oude IJsselstreek

Wat zou u helpen om uw gft+e beter te scheiden? (n=42)
Meer antwoorden mogelijk

Deze vraag is alleen gesteld aan respondenten die
gebruik maken van gezamenlijke containers voor
groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (gft+e).
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PBD wordt beter gescheiden als respondenten beter weten wat 
wel/niet bij het PBD hoort of de oranje container vaker wordt geleegd

Gemeente 
Oude IJsselstreek

Wat zou u helpen om uw PBD beter te scheiden? (n=856)
Meer antwoorden mogelijk

Deze vraag is alleen gesteld aan respondenten die
gebruik maken van een eigen container (of zakken)
voor verpakkingen van Plastic, Blik en Drankkartons
(PBD). Deze wordt keer per vier weken geleegd.
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Respondenten die gezamenlijke containers gebruiken 
voor PBD scheiden dit grotendeels volledig

Gemeente 
Oude IJsselstreek

Wat zou u helpen om uw PBD beter te scheiden? (n=21)
Meer antwoorden mogelijk

Deze vraag is alleen gesteld aan respondenten die
gebruik maken van gezamenlijke containers voor
Plastic, Blik en Drankkartons (PBD).
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Papier en karton wordt door grote meerderheid volledig 
gescheiden

Gemeente 
Oude IJsselstreek

Wat zou u helpen om uw papier en karton beter te scheiden? (n=835)
Meer antwoorden mogelijk

Deze vraag is alleen gesteld aan respondenten die
gebruik maken van een eigen container voor papier en
karton (of bij hen wordt het papier en karton
gebundeld/in dozen opgehaald). Deze wordt keer
per vier weken geleegd.

Heeft u er geld voor over om de blauwe container vaker te laten 
legen? (n=73)
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Papier en karton wordt door grote meerderheid volledig 
gescheiden

Gemeente 
Oude IJsselstreek

Wat zou u helpen om uw papier en karton beter te scheiden? (n=42)
Meer antwoorden mogelijk

Deze vraag is alleen gesteld aan respondenten die
gebruik maken van gezamenlijke containers voor papier
en karton.

19



Textiel wordt door meerderheid volledig gescheiden
Gemeente 

Oude IJsselstreek

Wat zou u helpen om uw textiel beter te scheiden? (n=877)
Meer antwoorden mogelijk
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Grote meerderheid scheidt verpakkingsglas volledig
Gemeente 

Oude IJsselstreek

Wat zou u helpen om uw verpakkingsglas beter te scheiden? (n=877)
Meer antwoorden mogelijk
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Respondenten met luiers en/of incontinentiemateriaal 
scheiden deze afvalstroom grotendeels volledig

Gemeente 
Oude IJsselstreek

Wat zou u helpen om uw luiers/incontinentiemateriaal beter te 
scheiden? (n=877)

Meer antwoorden mogelijk
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Het brengen van klein chemisch afval naar een vast brengpunt of betere 
communicatie rondom de standplaats van de chemokar zorgt voor het beter 
scheiden van dit afval

Gemeente 
Oude IJsselstreek

Wat zou u helpen om uw klein chemisch afval beter te scheiden? 
(n=877)

Meer antwoorden mogelijk
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Respondenten willen kleine elektrische apparaten naar 
vast brengpunt kunnen brengen

Gemeente 
Oude IJsselstreek

Wat zou u helpen om uw kleine elektrische apparaten beter te 
scheiden? (n=877)

Meer antwoorden mogelijk
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Veel respondenten wisten niet van bestaan van rode 
containers van Sopoij

Gemeente 
Oude IJsselstreek

Wist u dat? (n=877)
Meer antwoorden mogelijk
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Meerderheid respondenten heeft nooit (frituur)vet en 
olie of scheidt dit al volledig

Gemeente 
Oude IJsselstreek

Wat zou u helpen om (frituur)vet en olie beter te scheiden? (n=877)
Meer antwoorden mogelijk
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Helft zou puin beter scheiden als ze niet apart hoeven 
te betalen

Gemeente 
Oude IJsselstreek

Wat zou u helpen om puin beter te scheiden? (n=831)
Meer antwoorden mogelijk

Deze vraag is alleen gesteld aan respondenten die
gebruik maken van een kleine (140 liter) of grote (240
liter) container met grijze deksel.
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legen van grijze container voor restafval
Gemeente 

Oude IJsselstreek

Als u uw afval heel goed zou scheiden, wat past dan het beste bij uw 
situatie? (n=831)

Deze vraag is alleen gesteld aan respondenten die
gebruik maken van een kleine (140 liter) of grote (240
liter) container met grijze deksel.
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Veel respondenten geen voorstander van minder vaak 
legen grijze container voor restafval

Gemeente 
Oude IJsselstreek

Wat vindt u ervan als uw eigen grijze container voor restafval minder 
vaak wordt geleegd? (n=831)

Meer antwoorden mogelijk
Deze vraag is alleen gesteld aan respondenten die
gebruik maken van een kleine (140 liter) of grote (240
liter) container met grijze deksel.
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Gebruikers van gezamenlijke containers voor restafval zouden bij goed Gemeente 
Oude IJsselstreek

Als u uw afval heel goed zou scheiden, wat zou dan het beste bij uw 
situatie passen? Het aantal keer dat ik een afvalzak naar de container 

Deze vraag is alleen gesteld aan respondenten die
gebruik maken van gezamenlijke containers voor
restafval.
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Voorstanders voor minder betalen bij goed scheiden afval
Gemeente 

Oude IJsselstreek

Wilt u aangeven of u het eens of oneens bent met de volgende 
stellingen? (n=877)
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- per 
jaar minder betalen

Gemeente 
Oude IJsselstreek

vind het eerlijk dat iemand minder betaalt als hij/zij het afval goed 

Deze vraag is alleen gesteld aan respondenten die het
(helemaal) eens zijn met de stelling 'Ik vind het eerlijk
dat iemand minder betaalt als hij/zij het afval goed
scheidt'.
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Verschil tarief tussen grote en kleine container voor 
helft geen reden afval beter te scheiden

Gemeente 
Oude IJsselstreek

In de gemeente Oude IJsselstreek betaalt u een hoger tarief voor een 
grote grijze container voor restafval dan voor een kleine container. Is 

dit verschil in tarief voor u een reden om uw afval beter te scheiden? 
(n=831) Deze vraag is alleen gesteld aan respondenten die

gebruik maken van een kleine (140 liter) of grote (240
liter) container met grijze deksel.
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Huidige manier betalen voor restafval heeft voorkeur
Gemeente 

Oude IJsselstreek

Plek 1 Gemiddelde

Huidige situatie houden: ik kies tussen een kleine of grote container. Hoe kleiner het volume van de container, hoe lager het
(vaste) tarief.

66% 1,5

Het tarief dat ik betaal is afhankelijk van het aantal keer dat ik de container aan de straat zet en of ik een kleine of grote 
container heb.

27% 2,1

Geen verschil in het tarief van een kleine of grote container. 11% 3,3

Het tarief dat ik betaal is afhankelijk van het gewicht van het restafval dat ik in de container doe. 10% 2,8

Welke manier van betalen voor restafval heeft uw voorkeur? (n=723)

Deze vraag is alleen gesteld aan respondenten die
gebruik maken van een kleine (140 liter) of grote (240
liter) container met grijze deksel.
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Vrijwel iedereen wil afval zo aanbieden zodat beter 
gerecycled kan worden

Gemeente 
Oude IJsselstreek

Wilt u aangeven of u het eens of oneens bent met de volgende 
stellingen? (n=877)
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Plaatsen voor aanbieden of inleveren gescheiden afval en plaatsen waar 
regels voor scheiden afval gevonden kunnen worden bekend

Gemeente 
Oude IJsselstreek

Wilt u aangeven of u het eens of oneens bent met de volgende 
stellingen? (n=877)
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Informatie over afvalinzameling en scheiden van afval met 
name gezocht op site gemeente en mijnafvalwijzer.nl

Gemeente 
Oude IJsselstreek

Als u informatie zoekt over de afvalinzameling en het scheiden van 
afval, waar zoekt u dan? (n=877)

Kies maximaal 2 antwoorden
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Gemeente kan afval scheiden stimuleren door het financieel 
aantrekkelijker te maken en meer voorlichting

Gemeente 
Oude IJsselstreek

Plek 1 Gemiddelde

Afval scheiden financieel aantrekkelijker maken 30% 2,9

Meer voorlichting over het nut en de noodzaak van afvalscheiding 26% 2,8

Meer voorlichting over de scheidingsregels: wat moet in welke container of zak? 23% 2,9

Het gescheiden aanbieden van afval nog gemakkelijker maken 20% 3,3

Boetes uitdelen als mensen hun afval verkeerd blijven scheiden 9% 5,0

Meer toezicht op het goed scheiden van afval 8% 4,0

Het aanbieden van het niet-gescheiden restafval moeilijker maken door de grijze container af te schaffen (restafval 
gaat dan in zakken naar gezamenlijke containers in de buurt)

2% 6,1

Wat zou de gemeente volgens u moeten doen om het afval scheiden verder te stimuleren? (n=681)
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Respondenten voorstander van verbod op verspreiding 
ongeadresseerde folders en promotie herbruikbare verpakkingen

Gemeente 
Oude IJsselstreek

Hoe kan de gemeente helpen met het besparen van afval? (n=877)
Meer antwoorden mogelijk
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Mening over omgekeerd inzamelen loopt uiteen
Gemeente 

Oude IJsselstreek

40

Hoe woont u?
Helemaal 
mee eens

Mee eens
Niet eens, 

niet oneens
Mee oneens

Helemaal 
mee 

oneens

Weet ik 
niet/ geen 

mening

Woning met eigen tuin (n=696) 9% 19% 13% 28% 28% 3%

Woning zonder eigen tuin (n=41) 20% 46% 10% 6% 1% 16%

Buitengebied (n=140) 4% 20% 8% 27% 37% 4%

Hoe woont u? Plek 1 Gemiddelde

Woning met eigen tuin (n=434) 3% 6,1

Woning zonder eigen tuin (n=18) 5% 6,0

Buitengebied (n=96) 0% 6,4

Ik ben bereid mijn restafval naar een gezamenlijke ondergrondse container in de buurt te brengen, als dat 
meer recycling oplevert? (n=877)

Wat zou de gemeente volgens u moeten doen om het afval scheiden 
verder te stimuleren? (n=548)

Het aanbieden van het niet-gescheiden restafval moeilijker maken door de 
grijze container af te schaffen (restafval gaat dan in zakken naar gezamenlijke 
containers in de buurt)

Op deze pagina is te zien dat de mening van verschillende respondenten over
het omgekeerd inzamelen uiteen loopt als wordt gekeken naar men
woont.

De bovenste tabel laat een aantal significante verschillen zien (de groen
weergegeven cijfers). Zo zijn respondenten zonder eigen tuin het significant
vaker of met de stelling en blijken respondenten uit het
buitengebied het significant vaker .
Ook de onderste tabel toont een klein significant verschil, zo hebben
respondenten uit het buitengebied significant minder vaak de grootste voorkeur
voor het afschaffen van de grijze container.
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Bijlage l - Achtergrondvariabelen

Binnen dit panelonderzoek zijn de resultaten gewogen naar leeftijd. Hiermee zijn de resultaten gecorrigeerd om de mogelijke
invloed van de niet geheel representatieve steekproef weg te nemen. Op deze pagina staan ongewogen resultaten. De rest
van de rapportage zal gewogen resultaten bevatten. Meer informatie over de weging staat in bijlage 2 weergegeven.

Gemeente 
Oude IJsselstreek

Geslacht (n=877) Leeftijd (n=877)

Woonplaats (n=877)
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Gemeente 
Oude IJsselstreek

Bijlage ll - Onderzoeksverantwoording

Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid

Elke steekproef geeft afwijkingen ten opzichte van de werkelijkheid, maar de uitkomsten moeten een zo goed mogelijk beeld geven van de populatie. In kwantitatief
onderzoek is het gebruikelijk om te spreken van een statistisch betrouwbaar verschil, als de afwijking zo groot is dat deze niet door toeval wordt veroorzaakt. Het
betrouwbaarheidsniveau is gedefinieerd als 1 (100%) minus het significantieniveau. Het is gangbaar uit te gaan van een significantieniveau van 5%. Dan is er sprake
van een betrouwbaarheidsniveau van 95%. Dat wil zeggen dat, als het onderzoek op dezelfde wijze en op hetzelfde moment zou worden herhaald, de uitkomsten in
95% van de gevallen hetzelfde beeld zouden geven.

De nauwkeurigheid (uitgedrukt in foutmarge) geeft het gebied van waarden aan, waarbinnen de werkelijke waarde in de populatie ligt. Een foutmarge van
bijvoorbeeld 5%, betekent dat de werkelijke waarde van de totale populatie 5% hoger of lager kan liggen dan de waarde van de steekproef. Concreet: indien een
onderzoeksuitkomst van de steekproef aangeeft dat 50% van de respondenten een rapportcijfer 8 geeft voor een bepaald aspect, dan ligt dit percentage in
werkelijkheid maximaal 5% boven of 5% onder deze 50%, ofwel tussen de 45% en 55%. Een foutmarge van 5% is gangbaar en algemeen geaccepteerd bij
(statistisch) kwantitatief onderzoek.

Met het omvangrijke aantal respondenten dat heeft deelgenomen (877) kunnen met 95% betrouwbaarheid en 3,27% nauwkeurigheid uitspraken worden gedaan op
een algemeen niveau. De hoge betrouwbaarheid en nauwkeurigheid maken de data geschikt voor verdere analyses.

Weging

Binnen dit panelonderzoek zijn de resultaten gewogen naar leeftijd. Hiermee zijn de resultaten gecorrigeerd om de mogelijke invloed van de niet geheel
representatieve steekproef weg te nemen. Dit is een gangbare werkwijze in statistisch kwantitatief onderzoek. Personen in ondervertegenwoordigde groepen krijgen
een gewicht groter dan 1 en tellen relatief zwaarder mee in het totaalresultaat, personen in groepen met een oververtegenwoordiging krijgen een gewicht kleiner dan
1.

Vanwege de ondervertegenwoordiging van respondenten ouder dan 75 jaar, krijgt een respondent uit deze groep bijvoorbeeld weegfactor 1,21 en een respondent
tussen de 65 en 74 jaar (die oververtegenwoordigd is) weegfactor 0,54. Weegfactoren mogen niet te groot zijn (een groep in een steekproef met een aandeel van
bijvoorbeeld 5%, kan niet worden 50%). Doorgaans wordt een maximale weegfactor van 3 en een minimale weegfactor van 0,5 gehanteerd. Indien
gewenst kan de tabel met alle gehanteerde weegfactoren opgevraagd worden.

Door de weging zijn de resultaten representatief over leeftijd.
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