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Raadsbesluit mei 2019
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Besluit:
- Pilot omgekeerd inzamelen Oostpolder
- Vervangen 8.000 GFT bakken
- Campagne GFT/e 
- Onderzoek mogelijkheden nascheiding



Resultaten pilot Oostpolder 
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Bewoners tevredenheid pilot
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Conclusies
• Helft bewoners tevreden,

drie op de tien ontevreden
• Voordelen: beter en bewuster scheiden
• Maar meer ondersteuning en informatie nodig
• Onvrede ophaalfrequentie en 

ondergrondse containers 



Onderzoek nascheiding
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Conclusies
• Met nascheiding kan een flinke stap gezet worden

echter nascheiding alleen is niet voldoende
• Nascheiding via HVC lijkt bijna kostenneutraal

en geeft hoger milieurendement
• Innovatieve vormen alleen op langere termijn
• Er zijn aandachtspunten



Afvalinzameling Papendrecht
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Waar staan we?

Hoeveel is opgehaald?

Hoeveel hergebruik?



Restafval 2020
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Papendrecht 244 kg restafval, waarvan 206 kg fijn restafval en 38 kg grof restafval in 2020



Inzameling grondstoffen 2020
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Resultaten per inwoner: 
68 kg GFT en etensresten
51 kg Papier en karton
11 kg PMD
17 kg Glas
8 kg Textiel  

Hergebruik 57%



GFT en etensresten vergeleken
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Papendrecht  68 kg GFT/e opgehaald,  in restafval nog 78 kg GFT/e aanwezig



Kansen in het restafval
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Van VANG- doelstelling naar strategie  
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Naar een aanpak in Papendrecht

Eén strategie (service- of tariefprikkel) alleen is niet 
voldoende om 100kg/inw te halen.

• Strategie 1 Nascheiding (PMD)
• Strategie 2 Omgekeerd inzamelen restafval
• Strategie 3 Vier bakken

Om VANG- doelstelling 100 kg te benaderen is 
vervolgens een tariefprikkel een optie, 
nadat de basis op orde is!



Aanpak – Mix van maatregelen
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Basis op orde- hoogbouw

• GFT/e inzameling in cocon
• Restafval/ PMD in 

ondergrondse container
• Toegangscontrole i.v.m. 

ongewenst gebruik
• PMD ophaalronde (zakken) 

vervalt
• Nascheiden Restafval/PMD



Aanpak - Mix van maatregelen 2
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Mix van maatregelen laagbouw

• Restafval en PMD samen in restafvalbak 
aan huis

• PMD ophaalronde (zakken) vervalt
• Nascheiden Restafval en PMD
• Communicatie op mix van maatregelen



Ondersteunende maatregelen
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• Mix van maatregelen doorrekenen, en kosten ter 
besluitvorming voorleggen en uitvoering, operationeel in 
2022 in te laten gaan   

• Onderzoek prijsprikkel op inzameling restafval/ PMD bv. vrij 
gewicht waarboven per huishouden (éénpersoons of meer 
persoons) een extra heffing uiterlijk in 2023

• Monitoren VANG- doelstellingen, ontwikkelingen, kosten en 
jaarlijks peilen bewonerstevredenheid

• Stimuleren verdere nascheiding Restafval/ PMD en in de regio
• Medio 2024 nieuwe integrale afweging voor nieuwe DVO met 

HVC vanaf 2025
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Afrondend
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Tot zover, 

Heeft u vragen?         
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