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Geachte leden van de raad, 

Bij deze bieden wij u de Trimesterrapportage 2018 (januari tim augustus 
2018) van Avalex aan inzake de uitvoering van de afvalinzameling. Hierin 
vinci u onder meer de ingezamelde hoeveelheden per afvalstroom per 
gemeente. 

Als bijlage vindt u tevens de Evaluatie Het Nieuwe lnzamelen (HNI) van 
Avalex. 

ln Delft is HNI ingevoerd in Harnaschpolder en wordt momenteel de laatste 
hand gelegd aan Hof van Delft. Een aantal aanbevelingen uit genoemde 
Evaluatie HNI zijn daarbij reeds in praktijk gebracht. 

Zoals bestuurlijk toegezegd, komt er in mei 2019 een specifieke evaluatie 
van de ervaringen met HNI in de gemeente Delft. Deze evaluatie zal met u 
worden besproken. Momenteel wordt gestart met de voorbereidingen voor 
de invoering van HNI in Tanthof. De uitvoeringswerkzaamheden zullen pas 
starten nadat de resultaten van de evaluatie bekend zijn. 
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Samenvatting 
 

 
Deze tweede trimesterrapportage (T2) beschrijft wat er in de eerste acht maanden van 2018 is gebeurd.  
 
Samenvatting 
Het aantal kilo’s restafval per inwoner is ten opzichte van 2017 afgenomen met 2kg (van 145kg naar 143kg).  
 
 
Belangrijkste punten t/m tweede trimester (januari t/m augustus 2018): 

 
• Een daling van de kg restafval van 2% per inwoner (echter niet iedere gemeente laat een daling 

zien) 
 

• Project HNI-vertraging uitrol, overgang naar projecten per gemeente 
 

• Project PDC om te komen tot een Product Diensten Catalogus en uniforme prijssystematiek 

 
Beeld 

 
/☺ 

 
 

/ 
 
☺ 
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1. Programma Avalex 
 
In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de stand van zaken van programma Avalex. In hoofdstuk 2 wordt per gemeente 
inzicht in van een aantal afvalstromen wordt gegeven. 
 
1.1. Efficiënte uitvoering kerntaak afvalinzameling 
 
1.1.1. Inzamelactiviteiten basis-, pluspakket en overige producten en diensten 
Voor de inzameling wordt een vergelijking tussen 2017 en 2018 gemaakt. De inzameling in 2018 laat ten opzichte 
van 2017 een stijging zien bij de afvalstromen gft, glas en PMD (zie ook onderstaande grafieken). Bij het restafval 
(totaal tonnen) is sprake van een lichte daling (1%) ten opzichte van 2017. Alle stromen samen geven een beeld 
van de afvalstromen voor het hele Avalex gebied. In hoofdstuk zes zijn de grafieken per gemeenten opgenomen. 
 

  

 
Grafieken: kengetallen t/m augustus 2018 
 
 
1.1.2. Projecten 
 
Project PDC 

Vanaf juni loopt het project PDC waarbij werkzaamheden van Avalex worden verwerkt in een product-diensten-
catalogus (PDC) samen met een uniforme prijsberekeningssystematiek. Het doel is te komen tot een PDC met 
tarieven, waaruit de gemeenten hun diensten kunnen afnemen. Dit project wordt samen met deelnemers uit de 
gemeenten gedaan. Tot en met heden heeft focus gelegen op het maken van de PDC en rekenmodel. 
 
Milieustraten 

De milieustraat van Rijswijk is ge-upgrade om de verwachte extra stroom bezoekers na sluiting van de locatie 
Voorburg, op te kunnen vangen. Voor een mogelijke samenwerking met HMS inzake het vormen van een regio-
nale milieustraat worden verkennende gesprekken gevoerd.  
 
 
  

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

Jan t/m aug 2017 Jan t/m aug 2018

14.104 14.588

4.244 4.419

9.069 8.979

1.787 1.871
583 584

Tonnen
Recycables

GFT

Glas

Papier

PMD

Textiel

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Jan t/m aug 2017 Jan t/m aug 2018

47.176 46.834Tonnen

Restafval

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

jan feb mrt apr mei juni juli aug

PMD

2e t rimester 2017

2e t rimester 2018



T2 2018 4  
 

1.2. Het Nieuwe Inzamelen (HNI) 
Voor Het Nieuwe Inzamelen (HNI) wordt een vergelijking gemaakt tussen 2017 en 2018: 
 

 

 
Grafieken: Dashboard HNI t/m augustus 2018 
 
 
Inzameling 

De toename bij de grondstoffen is in lijn met de afname van het fijn huishoudelijk restafval. De eerder ingezette 
trend van de toename van gescheiden PMD zet zich voort. De daling bij papier is niet te verklaren. 
 
Het aantal kilo’s restafval per inwoner is ten opzichte van vorig jaar afgenomen met 1% (van 145kg naar 143kg), 
uitgesplitst per gemeente is dit (zie ook hoofdstuk zes voor de grafieken): 
 

 

 
De toename van het restafval per inwoner is in lijn met de natio-
nale trend. De recente toename lijkt samen te hangen met de 
economische groei (zie CBS en Compendium voor Leefomge-
ving).  Met deze cijfers kunnen nog geen uitspraken worden ge-
daan over HNI. Dit is pas mogelijk één jaar na uitrol van HNI in 
de startwijken. 

 
De nieuwe werkwijze waarbij het bestuur een PDC vaststelt en elke gemeente een DVO afsluit, vormt aanleiding om 
de inhoud en vorm van de rapportages te heroverwegen. De komende maanden maken wij een analyse van informa-
tiebehoeften en mogelijkheden van onze systemen en komen vervolgens met een voorstel voor rapportages aan uw 
bestuur en voor (meer gedetailleerde) rapportages aan de individuele gemeenten. 
 
Project HNI 

Gezamenlijk met de zogenaamde gemeente-coördinatoren, hebben we de eerste evaluatie afgerond van de startwij-
ken. In T3, een jaar na de overgang van de eerste startwijk, zullen na de ‘nul’-meting vooraf in 2018, de eerste vervolg-
metingen gehouden worden. Dan kunnen over ontwikkelingen in tonnages, conclusies getrokken worden.  
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De evaluatie nu is voornamelijk gebaseerd op de meldingen en rapportages over afkeur van partijen PMD. Gezien de 
omvang van afkeur is aan de gemeenten een aantal beheersmaatregelen voorgesteld c.q. in gang gezet. Zoals ge-
richte communicatie bij onderlossende containers, plaatsing PMD-ondergrondse containers niet verder dan rest, extra 
uitsorteren stoorstoffen en handhaving.  
 
Het beoogde tempo om per wijk over te gaan op HNI is vertraagd, door diverse factoren. Intern door bemensing HNI-
project en door verschillende eisen en wensen van de gemeenten tijdens de uitrol, hierdoor hebben we een evaluatie 
van het project uitgevoerd (waardoor al een groot deel van de al ontwikkelde plannen opnieuw bekeken worden). We 
stellen nu een projectaanpak per gemeenten voor.  
 
Deze temporisering heeft consequenties voor de overall planning en voor het overall meerjaren budget HNI. Door deze 
vertraging hebben er geen bewonersavonden plaatsgevonden in T2.  
 
Een uitgebreidere evaluatie kan gebeuren één jaar na de overgang van een (start)wijk naar HNI. Vanuit de nul’-meting 
worden dan de eerste vervolgmetingen gehouden. En kunnen over de ontwikkelingen in bijvoorbeeld verdeling afval-
stromen, verdere conclusies getrokken worden. Uitrol van de (start)wijken heeft gelopen tot aan juni 2018. Dit betekent 
dat pas medio 2019 een uitgebreidere evaluatie kan worden uitgevoerd. 
 
In onderstaand overzicht zijn ook de gegevens van het aantal bewoners van de startwijken opgenomen en het 
aantal inwoners van de bijbehorende gemeente.  
 

 
 
Hieruit komt, als voorbeeld, naar voren dat bij Delft op dit moment twee wijken zijn gedaan. Dit betreft Hof van 
Delft (13.165 inwoners) en Hamaschpolder (1.250 inwoners). Totaal aantal inwoners van Delft is 102.280; hier-
mee is circa 14% van de inwoners van Delft omgezet naar HNI. Leidschendam-Voorburg 11%, Midden Delftland 
43%, Pijnacker-Nootdorp 20% en Rijswijk 10%. Wassenaar is nog niet overgegaan op HNI. 
 
Er zijn wel voorbereidingen gestart voor de wijken: Hof van Delft (‘2.0’), Tanthof (DF), ’s Gravenhout en Achter het 

Raadhuis (PN), Stationskwartier en Artiestenbuurt (RW). Er wordt met Leidschendam-Voorburg gesproken over 
aanpassing van de HNI-aanpak. 
 

 
  

Wijk                           maand Gem # inwoners # gem 2018 %
Voorburg-Midden                okt-17 LV 8.190         74.947        11%
Schipluiden                    nov-17 MD 3.700         19.337        19%
Hof van Delft 1.0              feb-18 DF 13.165       102.280      13%
Leeuwendaal feb-18 RW 2.500         52.197        5%
Emerald                        apr-18 PN 6.795         53.644        13%
Klapwijk                       mei-18 PN 4.105         53.644        8%
Harnaschpolder                 mei-18 DF 1.250         102.280      1%
Rijswijk Buiten                jun-18 RW 2.700         52.197        5%
Maasland                       jun-18 MD 4.565         19.337        24%
Nog nader te bepalen - WS -            26.102        0%
Totaal 46.970       328.507      14%
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2. Afvalstromen per gemeente 
In dit hoofdstuk wordt per gemeente een aantal grafieken gepresenteerd van de diverse afvalstromen. 
 
Delft 
 

 

 
Grafieken: kengetallen per gemeente t/m augustus 2018 
 
Leidschendam-Voorburg 
 

  

 
Grafieken: kengetallen per gemeente t/m augustus 2018 
 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Jan t/m aug 2017 Jan t/m aug 2018

2.754 2.822

1.639 1.425

2.725
2.536

404 455

36 46

Tonnen
Recycables

GFT

Glas

Papier

PMD

Textiel

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

Jan t/m aug 2017 Jan t/m aug 2018

13.946 14.442Tonnen

Restafval

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

jan feb mrt apr mei juni juli aug

To
n

n
en

PMD

2e t rimester 2017

2e t rimester 2018

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Jan t/m aug 2017 Jan t/m aug 2018

2.867
3.053

1.122
928

1.961
2.284

360 457
209 197

Tonnen
Recycables

GFT

Glas

Papier

PMD

Textiel

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Jan t/m aug 2017 Jan t/m aug 2018

11.623
10.547Tonnen

Restafval

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

jan feb mrt apr mei juni juli aug

To
n

n
en

PMD

2e t rimester 2017

2e t rimester 2018



T2 2018 7  
 

Rijswijk 
 

 

 
Grafieken: kengetallen per gemeente t/m augustus 2018 
 
Pijnacker-Nootdorp 
 

 

 
Grafieken: kengetallen per gemeente t/m augustus 2018 
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Wassenaar 
 

 

 
Grafieken: kengetallen per gemeente t/m augustus 2018 
 
 
Midden Delfland 
 

 

 
Grafieken: kengetallen per gemeente t/m augustus 2018 
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Evaluatie 
Het Nieuwe Inzamelen 
Met meer maatwerk en service verder 
met het realiseren van de 
afvalscheidingsdoelstellingen! 
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Inhoudsopgave 
1. Inleiding 3 

2. Overall conclusie 3 

3. Opzet evaluatie 3 

4. Bevindingen en conclusies 4 
Conclusie I: Meer ruimte voor gemeente-eigen invulling 4 
Conclusie II: Verzamelcontainer restafval plaatsen bij grondstofcontainers 4 
Conclusie III: Meer service, maatwerk bij beperkte aantal aansluitingen stapelbouw 6 
Conclusie IV: Aanscherping communicatie voor beoogde gedragsverandering 7 
Conclusie V: Aanpassingen aan HNI projectorganisatie is geboden 8 
Conclusie VI: Update onderzoek nascheiding 9 
Conclusie VII:  Planning HNI loopt uit, meerjarenbudget wordt overschreden 9 
Conclusie VIII: Aanpassing van de politieke besturing van HNI 9 

5. Overall conclusie 9 

6. Aanbevelingen 10 
M.b.t. richtlijnen voor opstellen wijkplannen 10 
M.b.t. inzamelmiddelen 10 
M.b.t. projectorganisatie 11 
M.b.t. gedragsveranderende communicatie 11 
M.b.t. HNI planning, budget, projectorganisatie en invulling beleid Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
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1. Inleiding 
Na jaren van voorbereiding (notitie Grip op Grondstoffen (GoG), planvorming), zijn de afgelopen 
maanden de eerste startwijken overgegaan op Het Nieuwe Inzamelen: Voorburg-Midden (LV), 
Schipluiden (MD) , Hof van Delft (DF), Leeuwendaal (RW), Emerald (PN), Klapwijk (PN, 
Harnaschpolder (DF), Rijswijk-Buiten (Sion) en Maasland (MD). Daarnaast zijn er recentelijk 
gemeenteraadsverkiezingen geweest en zijn er belangrijke interne wijzigingen geweest met de komst 
van Christiaan Paus, Willem Stronkhorst en Natascha van der Kroon. 
 
Eind vorig en begin van dit jaar hebben we HNI op het proces, invulling wijkplannen en bron- vs. 
nascheiding geëvalueerd. Met hiervoor omschreven bewegingen is het noodzaak én het moment om 
de eerder gedane evaluaties te verbreden. Deze notitie vat deze eerdere evaluaties samen en breidt 
deze uit met nodige aanvullingen. Wat deze evaluatie nog niet bevat is of de methode waarvoor 
gekozen is, leidt tot de afvalscheidingsdoelstellingen. Daarvoor is het te vroeg en zijn nog te weinig 
data beschikbaar. 

2. Overall conclusie 
Avalex en de zes gemeentes staan voor het realiseren van de scheidingsdoelstellingen. In het vervolg 
van onze aanpak om deze doelen te halen, willen we in plaats van een overkoepelende aanpak die nu 
voor alle zes gemeentes gelijk is, de beweging maken naar een aanpak en invulling per gemeente. 
Hierdoor ontstaat ruimte voor een gemeente-eigen invulling die past bij de gemeente-specifieke 
situatie. 
 
Daarnaast willen we binnen de afvaldriehoek (milieu, investering, service) meer ruimte geven aan 
service, het stimuleren van gedragsverandering met behulp van communicatie verscherpen en 
verbreden en de interne (project-) en externe organisatie aanscherpen. 

3. Opzet evaluatie 
Als bronnen voor deze evaluatie hebben gediend: 

- Analyse van de meldingen en opmerkingen gemaakt op de wijkplatforms en ervaringen 
opgedaan in gesprekken met bewoners 

- Ontwikkelingen van de tonnages in 2017 en T1 2018 
- Interne overzichten Afkeur PMD 2018 
- Notitie Bron- vs. Nascheiding ingebracht in Stuurgroep HNI 12 januari 2018 
- Onderzoeken van 

o Almere en Amsterdam in het kader van het landelijke proefproject Afvalscheiding 
Hoogbouw 

o Pilot in Venlo 
o Tevredenheidsonderzoek Avalex inwoners door Markteffect 
o Landelijk onderzoek 2018 Peil.nl (Maurice de Hondt)/NVRD over afvalscheiding 

 
Deze evaluatie is als volgt opgezet: 

1. Bevindingen en conclusies 
2. Overall conclusie 
3. Aanbevelingen 

 

 

Afbeelding: Drie containers aan huis   
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4. Bevindingen en conclusies 
 
Conclusie I: Meer ruimte voor gemeente-eigen invulling 

Door in plaats van een centraal budget en een centrale, overkoepelende projectorganisatie, 
over te stappen op budgetafspraken per gemeente en een projectaanpak per gemeente, 

ontstaat deze gewenste ruimte. 

HNI is gestart als een gezamenlijk, voor de zes gemeenten overkoepelend project en aanpak met 
dezelfde uitgangspunten en richtlijnen voor alle gemeenten. En met één overkoepelend projectbudget 
die naar rato van aantal huisaansluitingen werd verdeeld.  
Recent heeft een eerste evaluatie plaatsgevonden op HNI. Een van de belangrijke uitkomsten is dat 
gemeenten meer coleur locale, eigen accenten willen aanbrengen in de invulling en aanpak. Deze 
eigen invulling wordt gehinderd echter door de project- en financiële structuur. Door in plaats van een 
centraal budget en een centrale, overkoepelende projectorganisatie, over te stappen op 
budgetafspraken per gemeente en een projectaanpak per gemeente, ontstaat deze gewenste ruimte. 
Deze laatste stap en visie past in en is in analogie met het project ProductenDienstenCatelogus. De 
diensten die Avalex aanbiedt aan de zes gemeenten om de scheidingsresultaten te realiseren, wordt 
vertaald in de PDC. In overleg tussen Avalex en haar gemeenten, worden keuzes gemaakt over de af 
te nemen diensten en welke vergoeding daar tegenover staat. Na het maken van de afspraken 
hierover, kan het project voor de gemeente starten en de daarvoor benodigde gemeente-specifieke 
projectorganisatie ‘opgebouwd’ worden. 
Uit de evaluatie is een aantal verbeteringen naar voren gekomen. Deze worden meegenomen in de 
PDC zodat deze meegenomen worden in de vervolgaanpak. Ik verwijs hiervoor naar de bijgevoegde 
notitie. 
 
Voorbeelden van elementen die per gemeente kunnen gaan verschillen, zijn: 

- Maximum loopafstanden per fractie; 
- In te zetten inzamelmiddelen per type bebouwing; 
- Frequentie inzameling mini containers 
- Tempo realisatie. 

 
Per gemeente zal een project worden opgezet met een eigen budget en eigen projectorganisatie. 
Voor het bewaken van de afstemming en capaciteitsvraagstukken en overall consequenties, zal daar 
bovenop een programma-organisatie opgezet worden. Consequentie van het loslaten van de 
overkoepelde structuur en het overkoepelende budget, is o.a. het ontmantelende van dit laatste 
budget. Voorstel is het de laatste jaren uitgegeven projectbudget, niet te verrekenen. 
 
Conclusie II: Verzamelcontainer restafval plaatsen bij grondstofcontainers 

Door de (ondergrondse, inpandige) container voor restafval niet meer apart maar juist bij de 
grondstofcontainers te plaatsen én de herkenbaarheid van de verschillende stromen 

onderling te vergroten op de inzamelmiddelen, is de verwachting dat de kwaliteit van de 
grondstoffen en de service naar bewoners toe toeneemt (en afkeur afneemt). 

Het theoretisch uitgangspunt om scheidingsgedrag te stimuleren door inzamelmiddelen voor 
grondstoffen dichtbij huis- en voor restafval verder weg te plaatsen klopt. Maar voor ondergrondse 
containers betekent dit dat de restcontainer niet bij de grondstofcontainers staat, voor inpandige 
oplossingen dat de grondstoffen inpandig zijn te vinden en restafval in een wijkcontainer verder weg. 
Dit leidt tot ongewenste neveneffecten zoals bijplaatsen of verkeerd aanbieden.  
 
De uitgangspunten hebben tot de volgende richtlijnen geleid: 
- Binnen de bebouwde kom (binnengebied) 

o Grondgebonden woningen met vrij toegankelijke tuin: 3 mc’s1 voor de grondstoffen OPK, 
GFT en PMD2 en Restafval in een (ondergrondse) container op afstand 

o Hoogbouw/gestapelde bouw: 

                                                           
1 Mc = minicontainer 
2 OPK: Oud Papier Karton (papier), GFT: Groeten Fruit Tuinafval, PMD: Plastic Metaal (blik) & 
Drankverpakkingen 
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▪ alle fracties met wijkcontainers, 100 aansluitingen per restafval OC, 250 
aansluitingen per grondstof OC; of 

▪ alle grondstoffen inpandig, rest in een wijkcontainer op afstand 
o Loopafstanden: 75 m maximaal grondstoffen (Hoogbouw), 250 m. maximaal restafval 

(grondgebonden woningen en hoog-/gestapelde bouw) 
- Buiten de bebouwde kom (buitengebied): alle woningen 4 mc’s voor restafval en de 3 grondstoffen  
- Frequentie inzameling mc’s 

o ‘binnengebied’: 
▪ Rest: Nvt, via wijkcontainer (OOC in 9 van de 10 gevallen) 
▪ Gft: 1x per twee weken met uitzondering van zomerperiodes in WS en LV) 
▪ PMD: 1x per twee weken 
▪ OPK: 1x per 4 weken 

o ‘Buitengebied 
▪ Rest: 1x per 4 weken 
▪ Gft: 1x per twee weken met uitzondering van zomerperiodes in WS en LV) 
▪ PMD: 1x per twee weken 
▪ OPK: 1x per 4 weken 

- Het Beleidsplan Grip op Grondstoffen (GoG) en de daarop gebaseerde en uitgewerkte Richtlijnen, 
zijn tot op heden uniform geldend voor alle gemeenten. 

 
We hebben drie typen signalen en uitkomsten binnengekregen die leiden tot reflectie op dit belangrijke 
uitgangspunt: 

i. Uit meldingen en uitingen op bewonersavonden en wijkplatforms, blijkt dat veel bewoners 
moeite hebben met dat de restcontainer verder weg en/of apart staat van de grondstoffen. De 
maximale loopafstand voor restafval van 250 meter wordt als vervelend beschouwd. 

ii. Afkeur PMD. Hoewel in perspectief niet tegenvallend en de ontwikkelingen hierin positief zijn, 
wordt een significant deel van de PMD vrachten afgekeurd. Er zijn serieuze indicaties dat dit 
te maken heeft met het apart en verder weg staan van de voorzieningen restafval. Dit speelt 
overigens hoofdzakelijk bij Hoog- en Gestapelde bouw, zowel bij OC’s als bij inpandige 
verzamelcontainers veel minder bij grondgebonden woningen die voor grondstoffen worden 
voorzien van een mini container aan huis. 

iii. Een pilot/onderzoek van de gemeente Almere wijst uit dat de kwaliteit van het aangeboden 
PMD aanzienlijk beter is indien bij ondergrondse containers, rest bij de grondstoffen staat: 
Het betreft een proef bij Hoogbouwlocaties in Almere in drie deelwijken. Het laat de 
samenstelling van PMD zien bij de twee varianten Rest OC bij andere fracties en Rest OC 
separaat (2e en 3e kolom): 

 
Ook in Venlo is gebleken dat de kwaliteit van het PMD stukken beter is als de restcontainer bij de 
grondstofcontainers staat. 
 
De vervanging van de gft-beugelbakken door herkenbare en goed zichtbare zgn. gft-MOC’s, heeft op 
korte termijn tot hogere tonnages gft van betere kwaliteit geleid. Daarnaast is een van de conclusies 
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van het Almere onderzoek, dat “bij gekleurde ondergrondse containers, er sprake was van minder 
vervuiling dan bij grijs gekleurde containers”. 
 
Conclusie III: Meer service, maatwerk bij beperkte aantal aansluitingen 
stapelbouw 

Vanuit de eerste ervaringen moeten we concluderen dat we met name voor beperkte 
gestapelde/hoogbouw, de servicegraad moeten verhogen door meer maatwerk, aanpassing 
aanpak hoe te komen tot het wijkplan en door inzameloplossingen te vinden voor beperkte 
aantallen hoog-/gestapelde bouw. Maatwerkvoorstellen dienen onderbouwd te worden op 

de drie dimensies van de afvaldriehoek Milieurendement, Service en Geld. 

Voor het opstellen van het wijkplan wordt van de richtlijnen en uitgangspunten uitgegaan. Daarnaast 
zoeken we met het rekenmodel van GoG in het achterhoofd, naar de meest efficiënt mogelijke 
oplossing. Tot voor kort werd niet vooraf in kaart gebracht wat de aandachtslocaties binnen een wijk 
zijn, bijvoorbeeld locaties met senioren en minder validen, appartementencomplexen met minder dan 
50 aansluitingen in een wijk gedomineerd door grondgebonden woningen zijn. Tenslotte zijn er geen 
of beperkte inzameloplossingen voor beperkte aantallen niet-grondgebonden woningen: OOC’s 3 
vallen tot op heden af door het rekenmodel af (te grote investering) en/of zijn lang niet altijd te 
plaatsen, cocons4 en beugelbakken5 worden niet meer als oplossing gezien, vanwege de matige 
inpassing in de openbare ruimte en risico op bijplaatsingen. Mc’s voor grondstoffen voor 
grondgebonden woningen, bieden de hoogste service en beste scheidingsresultaten. Grondgebonden 
woningen rondom bedoelde locaties voorzien van OOC’s biedt minder service voor deze woningen en 
worden om deze reden vrijwel niet meegenomen om te komen voor oplossing voor bedoelde locaties. 
 

 
Voor inpandige locaties is het voorstel om ook rest-containers op te nemen in totaaloplossing bij 
locatie. Dergelijke voorstellen dienen dan doorgerekend met logistieke consequenties, gepresenteerd 
te worden aan gemeente als onderdeel van de PDC. 
 
Binnen de Avalex-projectorganisatie, is een scheiding gemaakt in het verleden tussen inrichting van 
het wijkplannen met OC’s op basis van de richtlijnen, uitgevoerd door de Technische Projectleiders 
vanuit Technisch Beheer en de inrichting van de wijkplannen met overige voorzieningen.  
 
Voorgaande heeft er met enige regelmaat toe geleid dat locaties die buiten de richtlijnen voor 
inrichting met OOC’s vallen en niet met mc’s bediend kunnen worden, tussen wal en schip invielen. 
De combinatie met het strak hanteren van de richtlijnen en het rekenmodel, heeft versterkt dat er veel 
aandacht en nazorg uitgaat ná de overgang op HNI naar juist deze situaties. Deze ervaringen hebben 
er ook toe geleid dat er bij de gemeenten ruimte lijkt te ontstaan om meer te investeren in, meer 
service te bieden voor bedoelde locaties al dan niet met maatwerk. In de DVO-gesprekken met de 
gemeenten waarin de PDC besproken wordt, zal dit laatste expliciet worden besproken.  
                                                           
3 OOC = Onderlossende Ondergrondse Container 
4 Cocons = Bovengrondse afvalvoorziening met een rolcontainer die in het verleden veelal bij 
hoogbouw geplaatst werden met beperkte capaciteit.  
5 Beugelbakken = Mini container die wordt vastgezet in een metalen beugel zodat deze door 
meerdere huishoudens gebruikt kan worden. 
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Conclusie IV: Aanscherping communicatie voor beoogde gedragsverandering 
De “Alles draait om jou” campagne en insteek voor alle communicatie-uitingen, is nog 

steeds een ideale kapstok en ideaal vertrekpunt voor het stimuleren van beoogde 
gedragsverandering, de aanpak verdient wel aanscherping en verbreding door combinatie 

van volgende elementen: 

1. Van deels brede inzet van middelen naar gerichte inzet van middelen 
2. Kanalen mix uitbreiden voor bereiken van groter deel van de doelgroep o.a. met 

maatschappelijke middelenveld, via gerichte educatie op scholen en communicatie op 
inzamelmiddelen; 

3. Naast gebruik van tekst, meer accent op visuals/beelden, naast Nederlands ook meertalig 
4. Naast ‘voorzorg’, ‘tijdens-zorg’ meer aandacht voor ‘nazorg’ na overgang van een wijk op HNI 
5. Naast het doorgaan met informatie verstrekking, inspelen op intrinsieke motivatie tot scheiden 
6. Communicatie uitbreiden met interventies waarbij op ‘attitude’ al dan niet in combinatie met 

een gift waarin resultaten afvalscheiding ondersteund worden 
7. Naast reeds geformuleerde doelstellingen, ook faciliteren van hoe afvalscheiding in de keuken 

te organiseren 
8. Opbouwen van de boodschappen/hoeveelheid informatie per uiting 
9. Bewoners meer en actiever betrekken bij opstellen plannen? 
10. Verduidelijken spelregels bewonersavonden 

 
Bij de invoering van Het Nieuwe Inzamelen is communicatie essentieel. Het moet duidelijk zijn voor 
inwoners waarom er is gekozen voor een andere manier van inzamelen, wat er van inwoners 
verwacht wordt en gewenste gedragsverandering dient gestimuleerd te worden. Inwoners worden 
daarom op allerlei manieren geïnformeerd, betrokken en gemotiveerd om mee te doen.  
 
Het recent uitvoerde bewonersonderzoek van Het Peil, gepresenteerd tijdens de jaarlijkse NVRD 
conferentie 2018, geeft aan dat meer dan 80% van de geïnterviewden met afvalscheiding een bijdrage 
wil leveren aan een betere wereld. 
Uit het onderzoek van Almere blijkt dat interventies gericht op ‘attitude’ langdurig het meest effectief 
bleken op het aantal stortingen van gft op de beschikbare containers. De ‘attitude treatment’ door 
Almere ingezet, betrof het verstrekken van een gf(t)-mandje en biologisch afbreekbare zakken. Het 
sec verstrekken van een gift (snijplank) bleek niet effectief, het inzetten van een bijvoorbeeld van   
sinaasappelschillen vervaardigd zeepje in combinatie met de attitude treatment, kan wél effectief zijn, 
met dit laatste inspelend op de intrinsieke motivatie van bewoners. 
 
Bewoners hebben nog steeds vragen over wat er in welke fractie (=container) mag, met name over de 
relatief nieuwe stroom PMD maar ook over GFT. Naast dergelijke type vragen, heeft een significant 
deel van de vragen betrekking op hoe het scheiden van de verschillende stromen te organiseren in de 
keuken. Op het eerste spelen we al uitgebreid in, op het tweede niet. 
 

 
Afbeelding: Gezamenlijk met bewoners uitwerken van het plan Emerald 
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Een aanvaardde stelling binnen communicatie is dat beelden meer bereiken dan tekst. In de huidige 
middelenmix is tekst dominant. Daarnaast heeft het overgrote deel van de communicatie en 
informatief karakter en spelen we nog weinig in op de intrinsieke motivatie van bewoners om te 
scheiden. 
 
Het door Markteffect uitgevoerde tevredenheidsonderzoek onder bewoners in het Avalex werkgebied, 
geeft aan dat 61% van de bewoners zich voldoende geïnformeerd voelt over HNI, 36% van de 
bewoners voelt zich onvoldoende geïnformeerd. 
In ditzelfde onderzoek is gebleken dat alleen in RW en PN de bewoners in de HNI wijken een hogere 
score gaven dan de gemiddelde bewoner in die gemeente. RW en PN zijn de enige gemeenten 
geweest waar we met Klankbordgroepen hebben gewerkt en waar de bewoners via Klankbordgroep 
significante invloed hebben gehad op de invulling van de wijkplannen. Ook geeft ditzelfde onderzoek 
aan dat de spelregels voor de bewoners tijdens de bewonersavonden onvoldoende duidelijk zijn. 
Huis-aan-huis brieven zijn volgens dit onderzoek het meest gewenste middel om geïnformeerd te 
worden. 
 
Op bewonersavonden en andere events gericht op afvalscheiding zien we twee groepen: voorlopers 
en tegenstanders. Daarnaast zijn blanke senioren goed vertegenwoordigd. De grote middengroep en 
andere leeftijdscategorieën zijn ondervertegenwoordigd. Hoewel de Markteffect-resultaten meevallen, 
bereiken we zeker nog niet 100% van de doelgroep. 
Een van de overige bevindingen van het Almere-onderzoek is dat “het zichtbaar zijn en het verbinden 
met huismeesters en bewonersverenigingen een van de succesfactoren” bleek te zijn. We moeten en 
kunnen de kanalen om zo veel mogelijk bewoners te bereiken, uitbreiden met deze laatste suggestie. 
We willen educatie gericht inzetten rondom de overgang naar HNI in een wijk. ‘Kinderen op school’ 
kunnen ook een zeer effectief communicatie-‘kanaal’ zijn waarmee we meer bewoners bereiken. 
 
Tenslotte ligt het zwaartepunt van de (transitie-)communicatie nu op het traject voorafgaand aan de 
overgang op HNI in een wijk én bevat de bewonersbrief vlak voor de overgang (te) veel informatie. 
Daar bovenop meer aandacht voor nazorg, de fase na de overgang, lijkt geboden als ook het 
opbouwen van de informatie naar bewoners toe. 
 
 
Conclusie V: Aanpassingen aan HNI projectorganisatie is geboden 

Aanpassingen in hoe het project HNI interne en binnen gemeentes aan te vliegen, zijn 
geboden voor een succesvol vervolg. 

1. Van overkoepelend projectstructuur en overkoepelend budget, naar gemeente-specifiek 
project en budget 

2. Wijkplan integraal uitwerken 
3.  (Meer) rekencapaciteit nodig vanwege maatwerk voor vervolg van het project 
4. Interne en expliciete regie en voortgang binnen gemeenten voor bepaalde fasen in het project 

 
Het eerste is toegelicht onder Conclusie 1. 
 
Idealiter is die voor verantwoordelijk is in het project voor de wijkplannen, stelt wijkplannen op vanuit 
integraal perspectief: OC’s, mc’s en andere inzamelmiddelen leiden tot één overall, geïntegreerd 
wijkplan.  
 
Tenslotte zal meer maatwerk voor het vervolg extra rekencapaciteit in de projectorganisatie 
noodzakelijk maken en is ook het intern bij de gemeenten noodzakelijk om expliciete en daadkrachtige 
regie en voortgang te organiseren voor de fasen in het project waar de gemeenten de regie hebben 
(intern organiseren akkoord wijkplan, Plaatsingsbesluiten, Zienswijze). 
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Conclusie VI: Update onderzoek nascheiding 
Druk vanuit de media, maatschappij en politiek vragen om update onderzoek nascheiding  

In 2018 is in vele media-uitingen bericht over nascheiding ‘vs’ bronscheiding en wat er met 
brongescheiden PMD wordt gedaan en wat de kwaliteit van ingezameld PMD is. Daarnaast zijn in de 
loop van de tijd de parameters veranderd voor de business case om PMD bij de bron te scheiden. Ik 
noem de verwerkingskosten en -opbrengsten voor PMD, afkeur PMD als ook de tariefontwikkelingen 
voor restafval. Beide gecombineerd vragen om het actualiseren van het onderzoek naar bron- en 
nascheiden. 
 
Voor nascheiding geldt tot nu toe: geen nascheiding zonder bronscheiding. Om tot goede 
nascheidingsresultaten te komen is het noodzakelijk om in ieder geval papier (OPK), GFT en Textiel 
bij de bron te scheiden. Bronscheiding op deze stromen is dus onafhankelijk van de eventuele keuze 
voor nascheiding, dit betekent dat investeren in faciliteiten voor bronscheiding van papier (OPK), GFT 
en Textiel nooit weggegooid geld is.  
 

Conclusie VII:  Planning HNI loopt uit, meerjarenbudget wordt overschreden 
Door de recente impasse loopt de planning uit en daaraan gekoppeld, wordt het overall 

budget overschreden 

Door hiervoor geschetste impasse van de afgelopen 6 maanden, staat de overall planning van HNI 
van 5 jaar sterk onder druk. We hadden gepland om in 2018 over te gaan op HNI in 13-14 wijken, met 
de voortgang sinds de gemeenteraadsverkiezingen, denken we uit te komen op 7 wijken. Doordat een 
deel van het HNI budget uit vaste kosten bestaat, heeft dit ook consequenties voor dit budget in de 
oude opzet. Zodra de exacte consequenties scherper in beeld zijn, zal dit laatste doorgerekend 
worden. In de tussenliggende tijd worden scenario’s uitgewerkt. 
 
Conclusie VIII: Aanpassing van de politieke besturing van HNI 

Met nieuwe governance voor Avalex en nieuwe colleges dient de politieke besturing van 
HNI aangepast te worden 

De politieke besturing van HNI lag bij de Stuurgroep HNI tot voor de gemeenteraadsverkiezingen en 
de uitkomsten van de governance-discussie en besluitvorming. De Stuurgroep HNI was echter niet 
verankerd, had geen formele status. Besluitvorming in de Stuurgroep, voor zover deze term gebruikt 
kan worden, moest nog bekrachtigd worden door het DB en AB van Avalex. 
Met de uitkomsten van de eerste Governance-ronde, ligt het voor de hand de politieke besturing van 
HNI te beleggen bij het Opdrachtgevers Overleg (OGO) met de vakinhoudelijke wethouders. Totdat 
het OGO functioneert, is het voorstel de Stuurgroep te activeren met de nieuwe wethouders. De 
Stuurgroep, in de samenstelling van voor de gemeenteraadsverkiezingen, heeft hiertoe een voorstel 
opgesteld en gestuurd naar de voorzitter van het bestuur van Avalex. 
 
De invulling en agendapunten van de Stuurgroep/het OGO en het voorportaal daarvan nu, het 
Gemeente Coördinatoren-overleg, wordt op accenten anders. Gezamenlijk ervaringen opdoen en van 
elkaar leren, blijft overeind staan. Uitkomst hoeft niet meer te zijn een uniform besluit voor de aanpak.  
 

5. Overall conclusie 
Avalex en de zes gemeentes staan voor het realiseren van de scheidingsdoelstellingen. In het vervolg 
van onze aanpak om deze doelen te halen, willen we in plaats van een overkoepelende aanpak die nu 
voor alle zes gemeentes gelijk is, de beweging maken naar een aanpak en invulling per gemeente. 
Hierdoor ontstaat ruimte voor een gemeente-eigen invulling die past bij de gemeente-specifieke 
situatie. HNI is gestart als een gezamenlijk, voor de zes gemeenten overkoepelend project en aanpak 
met dezelfde uitgangspunten en richtlijnen voor alle gemeenten. En met één overkoepelend 
projectbudget die naar rato van aantal huisaansluitingen werd verdeeld. 
 
Uit de evaluatie is een aantal verbeteringen naar voren gekomen. Daarnaast willen we binnen de 
afvaldriehoek (milieu, investering, service) meer ruimte geven aan service, het stimuleren van 



Interne evaluatie HNI 10/11  

gedragsverandering met behulp van communicatie verscherpen en verbreden en de interne (project-) 
en externe organisatie aanscherpen. Deze worden meegenomen in de PDC zodat deze meegenomen 
worden in de vervolgaanpak. 
 
Kort samengevat: op een slimmere en gemeente-eigener invulling verder met het realiseren 
afvalscheidingsdoelstellingen! 

6. Aanbevelingen 
 
M.b.t. richtlijnen voor opstellen wijkplannen 
- Niet meer standaard één en dezelfde set aan richtlijnen die voor alle gemeentes hetzelfde is. 

Zeker op loopafstanden, aantal inwoners per container als ook op het gebeid van 
inzamelfrequenties voor mini container, mag en moet er ruimte zijn voor lokale invulling. Voor de 
uitwerking hiervan verwijs ik naar het PDC-project; 

- Servicegraad verhogen voor hoog-/gestapelde bouw. Ideaalbeeld hierbij is dat voor de deur van 
elke hoogbouwlocatie/appartementencomplex, de inzameloplossingen voor de 4 stromen voor de 
deur staan. Dit zal om -meer- maatwerk vragen waarbij voor maatwerkoplossing dient te worden 
voorzien van de uitwerking op de drie dimensies van de afvaldriehoek Milieu, Service, Geld. 

- Zo lang financieel neutraal t.o.v. de vorige richtlijnen en mogelijk vanuit de infrastructuur, de rest 
container niet meer apart maar bij de grondstofcontainers te plaatsen. Indien deze beweging wel 
financiële consequenties heeft, deze doorrekenen en doorrekening in voorstel meenemen; 

- Wijkbenadering niet starten vanuit de richtlijnen, maar met voorgaande in het achterhoofd, vanuit 
zogenoemde ‘aandachtslocaties’: locaties met senioren en minder validen, 
appartementencomplexen met minder dan 50 aansluitingen in een wijk gedomineerd door 
grondgebonden woningen en locaties waar nu nog inpandige voorzieningen zijn. 

 
M.b.t. inzamelmiddelen 
- Bij hoogbouw/gestapelde bouw locaties < 50 aansluitingen zo veel als mogelijk OOC’s als 

inzamelmiddel voorstellen; 
- Voor dergelijke locaties waar OOC’s niet mogelijk zijn en/of financieel te forse consequenties 

heeft, inzamelmiddelen laten ontwikkelen/inkopen (MOC6’s, BOC7’s) die passen in de openbare 
ruimte en naast elkaar op één parkeerplaats te plaatsen zijn (voor GFT, OPK en PMD); 

- Inzamelmiddelen moeten onderling onderscheidend zijn van elkaar voor de verschillende fracties 
OPK, PMD en GFT, zowel OOC’s, BOCs als overige inzamelmiddelen. Meer dan nu het geval is.  
Consequentie is product-/communicatie-ontwikkeling te starten om inzamelmiddelen beter te doen 
onderscheiden van elkaar; 

- Inpandige (verzamel-)container oplossing bieden, ook voor restafval en indien voorgesteld, 
consequenties ervan doorberekend presenteren aan gemeenten als onderdeel van de PDC. 

  

                                                           
6 MOC = Mini Ondergrondse Container (deze is gedeeltelijk verdiept en kan boven K&L worden 
geplaatst) 
 
7 Bovengrondse Onderlossende Containers – deze worden veel op tijdelijke locaties gebruikt maar 
kunnen ook permanent worden ingezet. Deze komen in veel verschillende vormen en maten voor. 
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M.b.t. projectorganisatie 
- Project, projectbudget en planning per gemeente o.b.v. DVO/PDC afspraken met daar bovenop 

een lichte, overkoepelende programmaregie voor capaciteitsplanningen en andere 
overkoepelende zaken. 

- Integrale benadering wijkplannen voor alle aansluitingen en alle inzamelmiddelen, regie bij 
Technisch Projectleiders (TB); 

- (Meer) rekencapaciteit vanwege maatwerk voor vervolg van het project te leveren vanuit BB 
- Interne en expliciete regie en voortgang binnen gemeenten voor bepaalde fasen in het project 

(besluitvorming intern, zienswijze, akkoord voor plannen bij betreffende collega’s) 
 
M.b.t. gedragsveranderende communicatie  
Kapstok “Alles draait om jou” is nog steeds een prima kapstok. Daaronder wel een verschuiving van 
accenten/verbreding van de inzet, grotendeels in combinatie: 
- Behoud van (jaarlijkse) communicatie-budget met verschuiving van brede inzet naar gerichte inzet 

van middelen én effectmeting. 
- Kanalen mix uitbreiden voor bereiken van groter deel van de doelgroep o.a. met maatschappelijke 

middelenveld (educatie scholen, wijkverenigingen, etc) en communicatie op inzamelmiddelen 
- Naast gebruik van tekst, meer accent op visuals/beelden 
- Naast Nederlands ook meertalig voor wijken waar dat relevant is 
- Naast ‘voorzorg’, ‘tijdens-zorg’ meer aandacht voor ‘nazorg’ na overgang van een wijk op HNI 
- Naast het doorgaan met informatie verstrekking, inspelen op intrinsieke motivatie tot scheiden 
- Communicatie uitbreiden met interventies waarbij op ‘attitude’, bij voorkeur in combinatie met een 

gift waarin resultaten afvalscheiding ondersteund worden 
- Naast reeds geformuleerde doelstellingen, ook faciliteren van hoe afvalscheiding in de keuken te 

organiseren.  
 Voor deze laatste twee is een serieuze optie ishet ter beschikking stellen van een oplossing 

aan bewoners die hen faciliteert in de keuken om Gf te scheiden en te transporteren naar de 
container. De oplossing wordt gezocht in een gf-mandje met biologisch afbreekbare zakken. 
Hierover is een separaat voorstel opgesteld inclusief business case en voorstel financiering. 

- Opbouwen van de boodschappen/hoeveelheid informatie per uiting, te verstrekken naar bewoners 
- Verduidelijken spelregels bewonersavonden 
- Bewoners meer en actiever betrekken bij opstellen plannen? 
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