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1.1 Inleiding 

In de maanden juni, juli en augustus 2019 heeft de gemeente Moerdijk 

bij wijze van proef het GFT-afval wekelijks ingezameld. In 2018 gaf 77% 

van de Moerdijkers in een enquête aan het noodzakelijk te vinden dat 

GFT-afval in de zomer wekelijks wordt ingezameld, met name om stank-

overlast en ongedierte te voorkomen. 61% gaf echter ook aan niet bereid 

te zijn extra (€ 10 op jaarbasis) te willen betalen voor deze service.  

 

De vraag is nu hoe inwoners de wekelijkse inzameling in de zomer van 

2019 hebben ervaren? Heeft men de GFT-container elke week laten le-

gen en heeft dit stankoverlast en last van vliegen en maden voorkomen? 

Is men GFT-afval beter gaan scheiden? En tenslotte, moet de gemeente 

Moerdijk deze wekelijkse GFT-inzameling in de zomermaanden continu-

eren en is men bereid hiervoor jaarlijks € 7 extra te betalen (dit zijn de 

kosten in 2019)?  

 

Tussen 21 oktober en 11  november 2019 hebben 428 inwoners die deel 

uitmaken van het inwonerspanel ‘Moerdijk spreekt’ over dit onderwerp 

een enquête kunnen invullen. De enquête is opgesteld door De AfvalSpie-

gel in samenwerking met Moventem en de gemeente Moerdijk. Moven-

tem heeft de enquête uitgezet en gerapporteerd over de resultaten. Deze 

resultaten zijn in samengevatte vorm opgenomen in onderhavig rapport. 

 

350 panelleden hebben de enquête volledig ingevuld, een respons van 

82%. Met het aantal respondenten kunnen met een betrouwbaarheid van 

95% en een foutmarge van 5,21% uitspraken worden gedaan over de po-

pulatie.  

 

Op basis van de uitkomsten van de enquête in combinatie met informatie 

over het aantal meldingen en klachten van inwoners, de mate waarin er 

in de zomermaanden meer GFT-afval is ingezameld dan in dezelfde 

maanden in 2018 en de kosten, bepaalt de gemeenteraad vervolgens of 

de service in 2020 wordt voortgezet. 

 

1.2 Meldingen en klachten 

In de maanden juni, juli en augustus 2018 

zijn bij de gemeente Moerdijk in totaal 49 

meldingen/ klachten geregistreerd die 

zijn te relateren aan de inzameling van 

GFT-afval. Ruim de helft gaat over ma-

den. De resterende helft is verdeeld over 

klachten over maden en vliegen.  

 

In dezelfde maanden in 2019 is het aantal 

klachten/ meldingen te relateren aan de 

GFT-inzameling 0.  
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1.3 Hoeveelheden GFT-afval 

Kijkend naar het gehele jaar tot en met de maand oktober zien we dat 

het aanbod GFT-afval in 2019 over de gehele linie (uitgezonderd in de 

maanden april, mei en september) hoger ligt dan in 2018. In 2019 is van 

januari tot en met oktober 14% meer GFT-afval ingezameld dan in de-

zelfde periode in 2018.  Dit is alleen het GFT-afval aangeboden in de GFT-

container. Het op de milieustraat aangeboden tuinafval is buiten be-

schouwing gelaten. In de volgende grafiek is het verschil per maand tus-

sen 2018 en 2019 getoond.  

 
Kijken we alleen naar de maanden mei, juni en juli als totaal, dan blijkt dat 

in 2019 gerekend over deze 3 maanden 33% meer GFT-afval gescheiden 

is ingezameld dan in 2018 in deze periode.  

 

1.4 Kosten 

De meerkosten van een wekelijkse inzameling in de maanden juni, juli en 

augustus in 2019 bedragen € 7 per huishouden. De eventuele extra com-

posteerkosten van het extra ingezamelde GFT-afval en de eventuele la-

gere verbrandingskosten als gevolg van het mogelijk lagere aanbod rest-

afval zijn buiten beschouwing gelaten. Indien het aanbod restafval in de 

maanden juni, juli en augustus in 2019 lager is dan in dezelfde maanden 

in 2018, dan is niet eenduidig vast te stellen dat dit komt doordat er min-

der GFT in het restafval terechtkomt. Dit is namelijk niet onderzocht. 

 

1.5 Enquête 

98% van de respondenten was ervan op de hoogte dat men in de maan-

den juni, juli en augustus de GFT-container wekelijks kon laten legen.  

 

Aanbiedfrequentie en vulgraad GFT-container 

82% van de respondenten heeft (meestal) elke week hun GFT-container 

laten legen. Volgens de inzamelaar stond gemiddeld 60 tot 70% van de 

GFT-containers elke week buiten om geleegd te worden. 
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In de meeste gevallen was de container voor de helft of minder gevuld. 

Dit komt overeen met het beeld dat de inzamelaar heeft. Opvallend is dat 

respondenten die hun container minder vaak hebben laten legen, ook een 

minder volle container hebben wanneer ze deze aanboden dan respon-

denten die hun container wekelijks lieten legen.  

 
 

 

Redenen om GFT-container wekelijks te laten legen 

De meest voorkomende redenen om de container wekelijks te laten le-

gen zijn het voorkomen van stankoverlast, maden en vliegen. Respon-

denten konden meerdere antwoorden geven. 

 
97% geeft aan dat het wekelijks legen stankoverlast heeft voorkomen. 

87% had geen last meer van maden en vliegen.  

 

Gekookte etensresten bij GFT-afval 

95% van de respondenten weet dat (gekookte) etensresten bij het GFT-

afval mogen. 64% heeft afgelopen zomer hun etensresten in de GFT-con-

tainer gedaan, 16% gooit nooit etensresten weg, 10% doet het in de rest-

afvalcontainer en 10% voert het aan de kippen of heeft een eigen com-

postbak- of hoop.  

 

GFT-afval beter gaan scheiden in zomermaanden? 

32% van alle respondenten geeft aan dat men het GFT-afval beter is gaan 

scheiden in de zomermaanden. Voor sommigen gaat het dan vooral om 
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tuinafval en voor anderen vooral om (gekookte) etensresten. Voor res-

pondenten die de GFT-container elke week hebben aangeboden ligt dit 

percentage iets hoger, namelijk op 36%. Voor respondenten die de GFT-

container niet elke week hebben aangeboden ligt dit percentage op 21%.  

 
Noodzaak wekelijkse zomerinzameling in toekomst 

81% van de respondenten vindt het noodzakelijk dat dat de gemeente 

het GFT-afval in de zomer wekelijks blijft inzamelen. Respondenten die 

niet wekelijks hun GFT-afval hebben aangeboden vinden een wekelijkse 

inzameling minder noodzakelijk (37%).  

 

Als men jaarlijks per huishouden € 7 extra moet betalen voor deze ser-

vice, dan vindt 57% een wekelijkse inzameling in de maanden juni, juli en 

augustus ook in de toekomst noodzakelijk. Voor respondenten die niet 

wekelijks hun GFT-afval hebben aangeboden ligt dit percentage dan op 

11%. 

 
Redenen waarom respondenten een wekelijkse inzameling noodzakelijk 

vinden zijn vooral: 

- vanwege stank en ongedierte door hoge temperaturen; 

- meer tuinafval in de zomer. Een deel merkt ook op dat vanwege het 

tuinafval zij ook in de herfst graag een wekelijkse inzameling zien. 

 

Redenen waarom respondenten een wekelijkse inzameling niet noodza-

kelijk vinden zijn vooral: 

hebben weinig GFT-afval; 

- zelf overlast voorkomen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een 

afbreekbare biozak en door de container schoon te houden. 
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1.6 Conclusies 

- Het percentage respondenten dat een wekelijkse zomerinzameling 

in de toekomst noodzakelijk vindt (81%) komt overeen met het per-

centage dat in 2018 (toen er nog geen wekelijkse inzameling was) 

deze mening was toegedaan (77%). Dit geldt ook voor het percen-

tage dat hiervoor bereid was te betalen, nu 57% tegen 61% in 2018.  

 

- De meeste respondenten hebben de GFT-container elke week aan-

geboden, met name ter voorkoming van stankoverlast, maden en 

vliegen. Dit heeft voor deze mensen ook gewerkt, zo zegt men. Er zijn 

in 2019 geen meldingen of klachten geregistreerd over de GFT-inza-

meling.  

 

- Circa  een derde van de respondenten is het GFT-afval beter gaan 

scheiden als gevolg van de wekelijkse inzameling. Dit zien we terug 

in een stijging van het aanbod GFT-afval van 33% over de maanden 

juni, juli en augustus.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

.
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Contact 
 Vragen over het rapport?  

Neem gerust contact op! 

 

Ton Daamen 

Advies & Projectleiding 

085 773 19 95 

ton@deafvalspiegel.nl 

 

De AfvalSpiegel 
Kraaivenstraat 21-15 

5048 AB  Tilburg 

www.deafvalspiegel.nl 
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