
Uitkomsten bewonersonderzoek
afval en reiniging

Gemeente Tynaarlo – 2021-2022



Aanleiding
► Duurzaamheidsvisie: 18 krachtige en zelfvoorzienende dorpen in de gemeente in 2030. Er wordt 

toegewerkt naar een afvalloze samenleving

► Binnen de duurzaamheidsvisie is de Kadernotitie huishoudelijk Afval 2017 - 2020 in 2017 vastgesteld

► Veranderingen zijn doorgevoerd

► Waar staan we nu (in afvalcijfers) en wat is het verschil nog met de doelstelling?

► Tijd om inwoners te bevragen op dit thema: hoe ervaren zij de veranderingen en wat kan beter? 

► Aanbeveling: Op weg naar een nieuwe Kadernotitie – Welke richting gaan we op?
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Landelijke wet- en regelgeving

Grondstoffenakkoord (2017)

VANG (Van Afval Naar Grondstof)

Restafval per persoon per jaar

2020 = 100 kg

2025 = 30 kg

2050 = 0 kg
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Landelijke ontwikkelingen kosten

Jaarlijks stijgt in Nederland de afvalstoffenheffing gemiddeld met +8% door:

► Stijgende inzamel- en verwerkingskosten

► Invoering en verhoging verbrandingsbelasting restafval (€ 13,21/ton in 2018 naar € 33,58/ton in 2022)

► Dalende opbrengsten voor gescheiden stromen
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Tynaarlo; hoe doen we het?
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Restafval 2016 2019 2020 Doel 2020 Doel 
2025

Kilo per inwoner, excl. grof 
restafval

122 70 89 100 30

Kilo per inwoner, incl. grof 
restafval

144 92 114 100 30

Afval dat gescheiden is 
aangeleverd

2016 2019 2020 Doel 
2020

In percentage 64% 78% 77% 75%
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Tynaarlo; hoe doen we het?
De samenstelling van het restafval (gemiddeld)

► sorteeranalyse



Waar staan we nu?
Een mooie verbetering!
► Meer GFT gescheiden ingezameld

► Betere scheiding PMD

► Minder restafval dan in 2016 (door vooral minder gft in het restafval)

► Inwoners zijn tevreden over de huidige inzameling

*Data afkomstig van Markerein-gemeenten
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Gescheiden stromen 2016 2019* 2020*

PMD (kilo/inwoner, incl. nascheiding) 23 36 35

GFT (kilo/inwoner) 72 127 155

Oud papier (kilo/inwoner) 72 70 69



Tynaarlo; wat kan beter?

► Het restafvalaanbod moet nog verder omlaag; van 70 richting 30 kilo per inwoner per jaar

► Aandacht houden voor stromen die nog in restafval voorkomen: textiel, glas, GFT, luiers
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Enquête afvalinzameling

► Hoe tevreden is de inwoner over de huidige afvalinzameling?

► Waar ziet de inwoner mogelijkheden afval nog beter te scheiden en verder te beperken?

De enquête

► 1.500 huishoudens zijn direct uitgenodigd mee te doen met de enquête.

► De enquête is ook via sociale media en lokale krant verspreid.

► 908 huishoudens hebben de enquête ingevuld.

► De hoge respons zorgt voor een betrouwbare uitkomst
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Tevredenheid huidige inzameling

Afvalstroom % tevreden % ontevreden

Restafval 91% 6%

Gft-afval 91% 6%

Oud papier 54% 25%

PMD 96% 3%

Glas 93% 4%

Textiel 90% 2%

Afvoer grofvuil 60% 18%

Milieustraat 61% 37%
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Cijfer voor huidige inzameling

7,6



Wat is de voorkeur van inwoners?
Minicontainers
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Maximaal aantal stuks

3 stuks 43%

4 stuks 33%

Geen voorkeur 11%

Voor welke afvalstroom?

GFT-afval 89%

Plastic verpakkingen, metalen, drankenkartons 92%

Restafval 91%

Oud papier en karton 42%

Andere stroom 12%



Wat is de voorkeur van inwoners?
Milieustraat
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Tevredenheid dienstverlening milieustraat

Tevreden (algeheel) 61%

Ontevreden 37%

Geen mening 13%

Ontevreden over?

Personeel 7%

Wachttijd 3%

Verdeling betaalde en gratis stromen 6%

Andere reden (voornamelijk over openingstijden) 22%

Ruimere / andere openingstijden?

Nee 36%

Ja 92%



Wat is de voorkeur van inwoners?
Afval van chronisch zieken en luierafval
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Moet er een regeling komen voor chronisch zieken?

Ja 61%

Nee 17%

Geen mening 22%

Wenst u aparte brenglocaties voor luiers/incont.?

Ja 41%

Ja, de aanbieder van luiers moet dit zelf betalen 26%

Nee 12%

Geen mening 22%



Wat is de voorkeur van inwoners?
Openbare afvalbakken
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Moeten er meer openbare afvalbakken in de gemeente 
komen?

Ja, in winkelgebieden 22%

Ja, in woonwijken 16%

Ja, bij parkeerterreinen 26%

Ja, buitengebied 25%

Nee 33%

Geen mening 19%



Wat is de voorkeur van inwoners?
Beter scheiden

Top 3 volgens inwoners hoe GFT-afval beter te scheiden

1. Niets, doen wij al goed 69%

2. Informatie over tegengaan stankoverlast en wat in container mag 26%

3. Vaker GFT-afval inzamelen 12%

JMA - Tynaarlo 15

Top 3 volgens inwoners hoe PMD beter te scheiden

1. Niets, doen wij al goed 74%

2. Informatie wat in PMD-container mag 23%

3. Bij supermarkten verzamelcontainers plaatsen 7%

Top 3 volgens inwoners hoe oud papier en karton beter te scheiden

1. Niets, doen wij al goed 52%

2. Een minicontainer voor oud papier en karton 36%

3. Vaker oud papier en karton inzamelen 21%



Wat is de voorkeur van verenigingen?
Oud papier en karton
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Belangrijke uitkomsten

1. De meeste verenigingen geven aan dat zij de huidige inzamelwijze als beste ervaren en de 
inzameling willen blijven verzorgen

2. De wens is bij aantal verenigingen dat er een betere onderlinge samenwerking komt, o.a. 
over afstemmen inzameldata en routes

3. De meeste verenigingen vinden het goed de inzameldata op de inzamelkalender te 
vermelden

► Inzameling oud papier en karton via 30 verenigingen

► Via vooral brengvoorzieningen, maar ook aan huis ingezameld (1x per maand, 1x per 4 weken of 1x 

per 5 weken. Verschilt per kern)

► Verenigingen zijn bevraagd  over de huidige inzameling en hoe zij het anders zouden willen

► Ca. 50% respons op gekomen



Op weg naar minder (rest)afval
Is het belangrijk dat de gemeente de landelijke doelstelling nastreeft?

Ja 63%

Nee 9%

Neutraal tegenover 25%

Geen mening 3%

JMA - Tynaarlo 17

Welke toekomstige inzameling van restafvalinzameling spreekt u het meest 
aan (met de doelstelling in het achterhoofd)? Top 3:

1. Het restafval hoeft minder dan 1x per 2 wkn ingezameld te worden 36%

2. De inzamelfrequentie moet blijven zoals deze is (1x per 2 wkn) 34%

3. Het restafval hoeft nog maar 1x per 6 wkn ingezameld te worden 23%



Kosten
Om maatregelen te kunnen betalen die volgens u als inwoner bijdragen aan 
een verbeterde dienstverlening en afvalscheiding …

1. mag de kiloprijs voor het aanbieden van restafval omhoog 29%

2. mag het vaste tarief en variabele tarief niet voor worden verhoogd 26%

3. mag de prijs per lediging van de restafvalcontainer omhoog 24%

4. Geen mening 15%

5. moet de gemeente een beslissing nemen 10%
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Aanbeveling
In aanloop naar een nieuwe Kadernotitie afval wordt aanbevolen te 
onderzoeken (niet uitputtend):

1. Welk effect een verlaging van de inzamelfrequentie restafval heeft op de mate 
van afvalscheiding en de kosten

2. De inzameling van oud papier en karton d.m.v. minicontainers (voor inwoners 
op vrijwillige basis) naast een brengsysteem

3. Aparte brengvoorzieningen voor luiers/incontinentiematerialen

4. Een regeling voor chronisch zieken

5. Overkoepelend meer en heldere informatie over afvalscheiding per afvalstroom

6. Andere/Verbreding van de openingsuren van de milieustraat
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