
Onderzoek naar nieuwe manieren voor verzamelen en 
hergebruik huishoudelijk afval onder panelleden

Huidige afvalbeleid in de 
prullenbak?



Advies
Overweeg te minderen met ophalen van restafval of het vervuiler betaalt principe in te zetten in de 
gemeente Hillegom. Het minderen van restafval ophalen spreekt bewoners het meest aan. Het vervuiler 
betaalt principe vindt de grootste groep een (hele) goede zaak. Zorg dat in de communicatie hierover de 
gedachtegang wel goed duidelijk wordt. Na het lezen van de toelichting over het streven van 75% gescheiden 
afval in 2020 zijn inwoners gemotiveerder om zelf afval te scheiden. 

Onderbouwing

Het milieu en daarmee afval scheiden is belangrijk voor de inwoners van gemeente Hillegom. 9 op de 10 
vindt het landelijke streven naar 75% gescheiden afval in 2020 dan ook een (hele) goede zaak. Na toelichting 
op het landelijke streven geeft 1 op de 3 aan zeker of waarschijnlijk het afval zelf beter te gaan scheiden. 
Voor de helft maakt dit geen verschil, omdat zij al maximaal scheiden. Ook het bericht over het apart 
inzamelen van groente-, fruit- en etensresten heeft impact. Na het lezen van deze tekst geeft 2 op de 3 aan 
waarschijnlijk groente- fruit- en etensresten voortaan beter te scheiden. Een extra bakje in de keuken voor 
deze etensresten spreekt hierbij aan. 6 op de 10 zou zeker of waarschijnlijk meer scheiden als het GFT-e 
afval in de zomer vaker wordt opgehaald. De bereidheid om hier extra voor te betalen is echter laag. Uit de 
voorgelegde manieren om afval te scheiden spreekt het minder vaak ophalen van restafval het meest aan, 
gevolgd door het ‘vervuiler betaalt’ principe.

Conclusie & Advies
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Afval scheiden is belangrijk voor de inwoners van gemeente Hillegom. De landelijk 
doelstelling voor 2020 (75% gescheiden afval) motiveert dan ook om zelf beter afval te 

scheiden. Zet hierbij in op het verminderen van het ophalen van restafval of het ‘vervuiler 
betaalt’ principe om inwoners verder aan te zetten tot het beter scheiden van afval.  

Verantwoording

• Online survey

• Panelleden 
gemeente 
Hillegom

• Netto n=309

• Online veldwerk 
van 26 april t/m 2 
mei



Inwoners van gemeente Hillegom vinden afval scheiden belangrijk. Het 
streven naar 75% gescheiden afval vindt 9 op de 10 dan ook een goede zaak

Belang van het milieu

88%

86%

84%

59%

28%

22%

Ik vind het scheiden van
afval belangrijk

Door afval te scheiden draag
ik bij aan een beter milieu

Het milieu is voor mij heel
erg belangrijk

Ik maak mij grote zorgen
over de opwarming van de

aarde

Het gescheiden afval wordt
ook altijd gescheiden

verwerkt

Berichten over opwarming
van de aarde zijn overdreven

Top-3 redenen afval scheiden

1. Het is goed/beter voor het milieu (77%)

2. Afval is een waardevolle grondstof voor 

hergebruik (76%)

3. Het kost mij weinig moeite (61%)

Op dit moment scheiden inwoners van Hillegom 56% 

van hun afval. Het is de bedoeling dat dit volgend 

jaar op minimaal 75% ligt. Gemiddeld 55%
Inschatting inwoners

11%

15%

11%

60%

2%

Ja, zeker

Ja, waarschijnlijk

Nee

Kan niet: ik scheid mijn
afval al maximaal

Weet niet/ geen mening

Motiveert dit om te scheiden?

De ‘Superscheider’  36%

De ‘Goed-maar-kan-nog-beter-

scheider’  48% De ‘Klassieke scheider’  13%

De ‘Niet scheider’  2% Weet niet/geen mening  1%

Type afvalscheider in de gemeente Hillegom

Mening over dit voornemen

88%

6%

6%

Een (hele) goede zaak

Neutraal

Helemaal niet
nodig/onnodig

Basis: inwoners gemeente Hillegom uit het panel (n=309)

(helemaal) eens



1 op de 3 is bereid om afval beter te scheiden na het lezen van de landelijke 
doelstelling. 2 op de 3 is bereid beter groente- en fruitresten te scheiden

Belangrijk dat er zo min mogelijk restafval overblijft

De panelleden hebben voor het beantwoorden van deze vraag een 

tekst gelezen over de landelijke doelstelling voor 2020

67%

27%
5% 1%

Ja, in sterke mate Ja, enigszins Nee Weet niet/ geen
mening

Motivatie om afval nu ook beter te scheiden

12%
24%

12%

52%

1%

Ja, zeker Ja,
waarschijnlijk

Nee Kan niet, ik
scheid al
maximaal

Weet niet/
geen mening

Vragen na het lezen van de tekst over groente-, fruit- en etensresten bij het 

restafval

Meer scheiden bij vaker ophalen Bereid betalen bij vaker legen

9%

20%

67%

4%

Ja, zeker

Ja, waarschijnlijk

Nee

Weet niet

Intentie om beter te scheiden Behoefte extra bakje in keuken

67%

28%

6%

Ja, waarschijnlijk

Nee

Weet niet/ geen
mening

36%

24%

38%

3%

Ja, zeker

Ja, waarschijnlijk

Nee

Weet niet/ geen
mening

47%

50%

3%

Ja

Nee

Weet niet

Basis: inwoners gemeente Hillegom uit het panel (n=309)



Het verminderen van het aantal keer dat restafval opgehaald wordt 
spreekt inwoners van gemeente Hillegom het meest aan. Het principe 
van de vervuiler betaalt volgt hier vlak achter.

Manier 1 – ‘de vervuiler betaalt’ Manier 2 – ‘omgekeerd inzamelen’

Manier 3 – ‘aantal keer ophalen afval’ Manier 4 – ‘meer moeite doen’

41%

21%

35%

Een (hele) goede
zaak

Neutraal Een (hele)
slechte zaak

31%
22%

44%

Een (hele) goede
zaak

Neutraal Een (hele)
slechte zaak

39%

19%

41%

Een (hele) goede
zaak

Neutraal Een (hele)
slechte zaak

27% 19%

53%

Een (hele) goede
zaak

Neutraal Een (hele)
slechte zaak

44 
punten

29 
punten

49 
punten

29
punten

Basis: inwoners gemeente Hillegom uit het panel (n=309)



Bijlagen

6



Achtergrond 1/2
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88%

11% 1%

Rolcontainer/ kliko Verzamelcontainer Weet niet/ geen opgave

86%

..heeft een tuin bij de woning

Gebruik rolcontainer, kliko of verzamelcontainers Tuin bij woning

Basis: inwoners gemeente Hillegom uit het panel (n=309)



Achtergrond 2/2
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Geslacht Leeftijd Opleiding

49%51%

1% 19%

44%
35%

1%

Tot 25 jaar 26 tot 45
jaar

46 tot 65
jaar

66 jaar of
ouder

Weet niet/
geen opgave

13%
31%

52%

4%

Laag Midden Hoog Weet niet/geen
antwoord

Geboren in.. Personen in huishouden

96%

1% 2% 1%

Nederland Ander land –
West Europa

Ander land –
overig

Weet niet/
geen opgave

16%

53%

13% 14% 3% 1%

1 2 3 4 5 6 of meer

Basis: inwoners gemeente Hillegom uit het panel (n=309)



Getoonde teksten in de vragenlijst
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De Rijksoverheid heeft dus als doelstelling voor 2020 

gesteld dat het percentage scheiding van huishoudelijk 

afval minimaal 75% moet zijn. In Hillegom is dat 

momenteel lager, 56%. De gemeente Hillegom, de 

gemeenteraad en ook veel inwoners willen zich inzetten 

om deze landelijke doelstelling te gaan halen. Zodat het 

afval dat gescheiden wordt beter kan worden 

hergebruikt. En om te voorkomen dat de gemeente en 

daarmee u als inwoner steeds meer geld moet betalen 

voor het verwerken van restafval. Het verwerken van 

restafval kost namelijk veel meer dan de apart gehouden 

afvalstromen. Bovendien is de verwachting dat de kosten 

hiervoor de komende tijd verder zullen stijgen, o.a. 

doordat de Rijksoverheid de verbrandingsbelasting sterk 

laat stijgen.

Een van de grootste problemen met hoe het nu gaat, is 

dat veel mensen nog de groente-, fruit- en etensresten 

bij het restafval gooien. Die zorgen ervoor dat veel afval 

dat nog uit het restafval kan worden gehaald niet meer 

bruikbaar is. Vooral de – natte – etensresten zijn hierbij 

de boosdoener. Het is dus belangrijk dat groente-, fruit 

en etensresten voortaan apart worden ingezameld.

Tekst doelstelling Rijksoverheid Tekst over groente-, fruit- en etensresten



De vier manieren om ervoor te zorgen dat afval beter gescheiden 
wordt
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De vervuiler betaalt
Een in de rest van Nederland al veel 

gebruikte manier om ervoor te zorgen 

dat afval beter gescheiden wordt, is het 

invoeren van het principe ‘de vervuiler 

betaalt’. U betaalt dan enerzijds 

minder vaste kosten (de 

afvalstoffenheffing), en anderzijds per 

keer dat u restafval aanbiedt een klein 

bedrag. Dit wordt bijvoorbeeld 

bijgehouden door een chip in uw 

rolcontainer of elke keer dat u met uw 

pasje de ondergronds container 

gebruikt. De andere afvalstromen zijn 

gratis.

1

Omgekeerd inzamelen
Een andere manier om inwoners te 

stimuleren hun afval beter te scheiden 

is ‘omgekeerd inzamelen’. Dat betekent 

dat veel ‘waardevolle’ afvalstromen aan 

huis worden opgehaald en restafval 

niet: die moet gebracht worden naar 

een ondergrondse container in de wijk.

2

Aantal keer ophalen 

afval
Een weer andere manier om te 

stimuleren dat afval beter wordt 

gescheiden is het aantal keer per maand 

dat restafval aan huis wordt opgehaald 

te verminderen van nu elke week naar 

eens in de 3 of 4 weken. De andere 

afvalstromen worden eens in de 2 

weken opgehaald.

3

Meer moeite doen
Een laatste manier om afval scheiden te 

stimuleren is ervoor te zorgen dat het 

bij u ophalen van gescheiden afval voor 

u makkelijker gemaakt wordt en het 

wegbrengen van restafval meer moeite 

gaat kosten. Restafval moet u dan 

bijvoorbeeld zelf wegbrengen naar een 

ondergrondse container op enige 

afstand van uw huis.

4
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Onderzoeksverantwoording

Methode Steekproef & Veldwerk

Online onderzoek

Vragenlijst 

29 vragen

Gemiddelde invulduur

15 minuten

Panelleden gemeente Hillegom inwoners panel

Netto respons n=309

Veldwerkperiode

26 april t/m 2 mei



Tot ziens bij MWM2
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