
Minder restafval en eerlijke kostenverdeling in gemeente Utrechtse Heuvelrug 
Verslag raadpleging inwoners - maart t/m april 2021  
 
____________________________________________________________________________________ 
 
1. Aanleiding  
 
In juni 2021 neemt de gemeenteraad een besluit over eventuele toekomstige maatregelen om de 
afvalinzameling verder te verbeteren. De twee vraagstukken die dan op tafel liggen zijn: 

(1) Hoe kunnen we de hoeveelheid restafval verminderen?  
Gescheiden afval wordt gerecycled; ongescheiden restafval wordt verbrand. Om te voorkomen dat 
waardevolle grondstoffen verbrand worden en om de uitstoot van CO2 te beperken, wil de gemeente de 
hoeveelheid restafval terugdringen tot maximaal 100 kg per inwoner per jaar. In 2020 was dit nog 146 kg. 

(2) Hoe kunnen we de kosten beheersbaar houden en eerlijk verdelen?  
De kosten van afval zijn de laatste jaren fors gestegen. Dit komt vooral door het duurder worden van de 
verwerking van afval; met name ongescheiden restafval is fors gestegen in prijs. 
Alle kosten voor de inzameling en de verwerking van het huishoudelijke afval worden gedekt uit de 
inkomsten van de afvalstoffenheffing. Een prijsstijging is direct terug te zien in de tarieven van de 
afvalstoffenheffing. Ieder huishouden betaalt hetzelfde tarief, ongeacht de hoeveelheid afval of hoe goed 
men het afval scheidt. Alleen eenpersoonshuishoudens betalen een lager tarief. 
 
Maatregelen om de hoeveelheid restafval terug te dringen hebben een positief effect op het milieu, maar 
ook op de kosten. Maatregelen zijn echter pas effectief als er voldoende draagvlak voor is. Daarom is het 
belangrijk om niet alleen naar de technische aspecten te kijken maar ook de mening van inwoners mee te 
nemen. In de periode maart en april 2021 zijn de inwoners van Utrechtse Heuvelrug geraadpleegd over de 
twee bovenstaande vragen. De uitkomsten zijn belangrijke input voor het voorstel over mogelijke 
maatregelen in de nabije toekomst waar de raad in juni 2021 een besluit over neemt. 
 
 
2. Werkwijze: enquête en digitale inwonerbijeenkomsten 
 
Enquête: Om zoveel mogelijk mensen te bereiken is in maart 2021 een online enquête gehouden. Dit was 
een open enquête waar iedereen aan mee kon doen. Via publicaties in Gemeentenieuws, social media, 
posters langs de kant van de weg in de dorpen van de gemeente en het online afvalpanel is deze enquête 
onder de aandacht gebracht. 1.370 inwoners vulden de vragenlijst in.  
 
Digitale bijeenkomsten: het doel van deze bijeenkomsten was om de uitkomsten van de enquête nader 
te duiden door er met inwoners over in gesprek te gaan. Respondenten van de enquête konden aangeven 
of zij hier aan wilden deelnemen en hier hebben 284 mensen op gereageerd. Vanwege de 
coronabeperkingen moesten de gesprekken digitaal via Teams plaatsvinden. Om deze gesprekken zinvol 
te laten verlopen konden er maximaal 56 mensen worden uitgenodigd die op basis van een loting zijn 
geselecteerd waarbij zoveel mogelijk getracht is om verschillende soorten huishoudens 
(hoogbouw/laagbouw; grootte van het huishouden) en verschillende standpunten (milieu, kosten of 
service als belangrijkste aspect van afval) vertegenwoordigd te hebben. 
De gesprekken hebben op twee avonden plaatsgevonden met telkens een groep van 28 deelnemers. 
Iedere avond bestond uit een plenair deel waar in het kort de uitkomsten van de enquête werden 
gepresenteerd. Vervolgens werden deze uitkomsten besproken In deelgroepjes van zeven deelnemers 
onder leiding van een raadslid.  
 
3. Belangrijkste uitkomsten van de enquête 
 
Voor de volledige analyse wordt verwezen naar het document Resultaten Afvalenquête Utrechtse 
Heuvelrug maart 2021. 



 
Algemeen 
De enquête is 1.370 keer ingevuld. Het overgrote deel hiervan (94%) is bewoner van laagbouw (gebruikt 
kliko’s voor het afval); slechts 6% van de respondenten woont in een appartement (maakt gebruik van 
verzamelcontainers voor afval).  
 
Wat vinden inwoners belangrijk? 
Service wordt door 89% belangrijk of erg belangrijk gevonden; milieu net iets minder (84%). Weinig 
mensen vinden deze aspecten (totaal) onbelangrijk.  
Het kostenaspect is ook belangrijk, maar scoort duidelijk minder hoog. Ongeveer een kwart van de 
respondenten staat er neutraal tegenover. Een eerlijke verdeling wordt door 71% (erg) belangrijk 
gevonden; een lage afvalstffenheffing door 68%.  
Specifiek voor hoogbouw is dat respondenten in vergelijking met de laagbouw meer belang hechten aan 
het kosten aspect. Daarbij is een eerlijke verdeling van de kosten voor maar liefst 82% van (groot) belang, 
en een lage afvalstoffenheffing voor 78% 
 
Wat zou het beste werken om restafval verder terug te dringen en afval beter te scheiden? 
Twee opties scoren het hoogst, (1) het gemakkelijker maken om afval te scheiden en (2) minder betalen 
als je weinig restafval hebt. Optie 1 scoort net wat hoger dan 2. Daarnaast vindt men communicatie van 
groot belang, vooral communicatie over het milieubelang. 
Het aantal respondenten dat geen veranderingen/maatregelen wil of er sceptisch tegenover staat, is sterk 
in de minderheid. 
De antwoorden van respondenten uit de hoogbouw zijn vergelijkbaar. Alleen het % mensen dat hoe het 
nu is voldoende vindt, is een stuk lager (4% vs. 18%) 
 
Open vraag: Heeft u zelf nog ideeën over het verminderen van restafval? 
600 mensen hebben ideeën aangeleverd. De meeste opmerkingen hebben betrekking op 
bronmaatregelen, communicatie en bewustwording, de milieustraat, nascheiden en betalen voor het 
restafval. 
 
Stellingen over de kosten(verdeling) van afval 
Ook uit de stellingen blijkt dat respondenten veel belang hechten aan service: slechts 19% vindt dat de 
afvalstoffenheffing zo laag mogelijk moet worden gehouden en 62% vindt dat de service hoe dan ook op 
peil moet blijven. 54% is het eens met de stelling dat alles gedaan moet worden om restafval te 
verminderen omdat dat het duurste soort afval is. 21% is het door niet mee eens en 25% staat er neutraal 
tegenover . 
Wat betreft verdeling van de kosten: hier zijn de meningen verdeeld. De meerderheid van alle 
respondenten (53%) vindt het niet goed dat ieder huishouden hetzelfde betaalt; 18% staat daar neutraal 
tegenover. 60% van alle respondenten stemt in met het meer betalen als er meer restafval is; 21%  is daar 
op tegen. Voor specifiek de hoogbouw is dit resp. 67% en 13%. Betalen op basis van grootte van het 
huishouden vindt 52% een goed idee; 29% is er op tegen. Ook hierin zijn hoogbouwbewoners meer 
uitgesproken met resp. 60% en 16%. 44% vindt eerlijke verdeling belangrijker dan de totale kosten; van de 
overige 56% is de helft het daar niet mee eens en de andere helft heeft er geen uitgesproken mening 
over. 
 
Open vraag: Heeft u zelf nog ideeën of opmerkingen over het beperken van kosten en/of eerlijker 
verdelen van de kosten? 
Deze vraag is door 438 respondenten beantwoord. Het vaakst wordt de optie genoemd om (extra) te 
laten betalen voor het afgeven van (veel) restafval. Daar staat een andere, minder grote groep tegenover 
die expliciet aangeeft dit niet te zien zitten, vooral vanwege de bijeffecten van vervuiling, en de extra 
administratie met bijbehorende kosten. Daarnaast gaan veel opmerkingen over communicatie, de 
milieustraat, zorgen om afvaldumpingen, afvalstoffenheffing afhankelijk maken van de grootte van het 
huishouden en bronmaatregelen. 
 



Standpunt over de bijeffecten van maatregelen 
Voldoende toezicht wordt door veel mensen belangrijk gevonden. De angst voor negatieve bijeffecten van 
maatregelen – zowel de vervuiling van de buitenruimte als van het gescheiden afval - leeft bij een groot 
deel van de respondenten. 35% van de respondenten is bang dat maatregelen leiden tot ongewenste 
bijeffecten, en geeft aan dat het daarom beter is niets te veranderen. 26% ziet het risico, en vindt dat 
maatregelen gepaard moeten gaan met voldoende toezicht. En 26% van de respondenten vindt dat slecht 
gedrag van anderen niet mag leiden tot afzien van maatregelen. Slechts 12% van de respondenten is van 
mening dat maatregelen geen invloed hebben op het aantal dumpingen. 
Opvallend voor respondenten uit de hoogbouw is dat men minder angstig is voor bijeffecten, maar 
voldoende toezicht belangrijker vindt. 
 
Open vraag: Heeft u nog aanvullende opmerkingen over de bijeffecten van maatregelen? 
315 mensen hebben hier iets ingevuld. De opmerkingen die het vaakst gemaakt zijn betreffen de 
milieustraat, het probleem van het dumpen van afval – zowel in de natuur als in de kliko van de buren – 
het belang van communicatie en bewustwording, toezicht en handhaving en belonen in plaats van 
straffen. 
 
Afsluitende open vraag: Heeft u nog tips, ideeën, opmerkingen die u aan ons wilt meegeven? 
Deze laatste vraag is door 365 mensen aangegrepen om nog een opmerking te plaatsen. Twee 
onderwerpen zijn hierbij het vaakst genoemd, namelijk de milieustraat en het belang van communicatie 
en bewustwording. Daarnaast werden ook hier opmerkingen geplaatst over bronmaatregelen, het 
nascheiden van afval en de ongewenste bijeffecten van het betalen voor restafval. 
 
 
4. Belangrijkste uitkomsten van de afvalbijeenkomsten 
 
Het Verslag afvalbijeenkomsten 6 en 7 april 2021 geeft een compleet beeld van de opzet, het verloop 
en de uitkomsten van de bijeenkomsten. Hieronder volgt de opsomming van de belangrijkste 
conclusies die uit de bijeenkomsten getrokken zijn.  
 

• Veel mensen staan kritisch tegenover het idee om meer te betalen als je meer restafval hebt, 
en minder als je minder hebt. Zeker als dit op basis van gewicht gaat, vreest men dat dit leidt 
tot veel administratieve rompslomp waardoor de kosten totaal stijgen. Ook verwachten 
mensen ontwijkgedrag met afvaldumping en vervuild papier, PMD en GFT tot gevolg. 

• Tegelijkertijd vindt men het ook logisch dat de vervuiler betaalt. 

• Veel mensen vinden dat het beter is om goed gedrag te belonen, dan om te beboeten. 
Collectief belonen (al dan niet in de vorm van geld) wordt gezien als interessante en 
positieve optie.  

• (Positieve) communicatie en bewustwording worden door veel mensen genoemd als sleutel 
tot minder restafval – en dus ook lagere kosten. De grote hoeveelheid creatieve tips en 
ideeën zijn een waardevolle inspiratiebron waar we uit kunnen putten. 

• Het betalen op basis van de grootte van het huishouden wordt door de meeste mensen niet 
gezien als eerlijke manier van kostenverdeling. 

• Gemak, goede voorzieningen en een schone buitenruimte worden heel belangrijk gevonden. 

• De noodzaak van maatregelen aan de bron (d.w.z. de productie en de consumptie die tot al 
dit afval leiden) wordt door veel mensen onderschreven. De invloed van de gemeente hierop 
is echter beperkt.  

• De deelnemers aan de gesprekken waren zeer betrokken en gemotiveerd. Dit zal bij een 
groot deel van onze inwoners minder het geval zijn. Hier moet bij de keuze van maatregelen 
rekening mee gehouden worden. 

 
Milieustraat 



De milieustraat en de veranderingen die sinds januari zijn doorgevoerd, zijn op beide avonden 
uitgebreid ter sprake gekomen. Veel deelnemers gaven aan dat zij de nieuwe werkwijze - waarbij je 
voor een bezoek digitaal een afspraak moet maken - als een drempel ervaren waardoor het scheiden 
van afval ontmoedigd wordt.  
De nieuwe werkwijze op de milieustraat wordt rondom de zomer geëvalueerd. Alle opmerkingen 
over de milieustraat die gemaakt zijn, nemen we mee bij deze evaluatie.  
 
5. Vervolg 

De uitkomsten van de raadpleging worden verwerkt in het voorstel dat naar de raad gaat. Het 

voorstel staat op de site van de gemeente, samen met alle documenten van de raadpleging en 

andere relevante informatie. In juni 2021 neemt de gemeenteraad een besluit over maatregelen 

voor de komende jaren. 

 

 


