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1. Inleiding 

 

Binnen de Regio West-Brabant (RWB) werken 19 gemeenten op tal van terreinen samen, waaronder duurzaamheid. Binnen de Regio West-Brabant be-

staat de wens om via een benchmark de afvalcijfers en resultaten van sorteeranalyses van fijn huishoudelijk restafval in 2016 van de 19 regiogemeenten 

met elkaar te vergelijken. Doel van de vergelijking is om richtinggevende adviezen te kunnen geven met betrekking tot het toekomstige afvalbeleid.  

 

Het gaat om de volgende 19 gemeenten:  

1. Aalburg 

2. Alphen-Chaam 

3. Baarle-Nassau 

4. Bergen op Zoom 

5. Breda 

6. Drimmelen 

7. Etten-Leur 

8. Geertruidenberg 

9. Halderberge 

10. Moerdijk 

 

11. Oosterhout 

12. Roosendaal 

13. Rucphen 

14. Steenbergen 

15. Tholen 

16. Werkendam 

17. Woensdrecht 

18. Woudrichem 

19. Zundert 

In onderhavige benchmarkrapportage zijn per gemeente opgenomen de inzamelcijfers 2016, sorteerresultaten 2016 (tenzij anders vermeld) en de effecti-

viteit van de gescheiden inzameling (koppeling sorteerresultaten aan inzamelcijfers). De inzamelcijfers zijn verstrekt door de gemeenten. Saver heeft de 

sorteeranalyses van fijn huishoudelijk restafval uitgevoerd in de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal en Woensdrecht. De Afvalspiegel 

heeft de analyses in de andere 15 gemeenten uitgevoerd.  
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2. Grootte en type gemeenten 

 

Het onderling vergelijken van gemeenten is zinvol wanneer de resultaten in een bepaalde 

gemeente worden afgemeten aan de resultaten in een vergelijkbare gemeente. Hiervoor ge-

bruiken we de indeling naar stedelijkheidsklasse. Het CBS bepaalt de stedelijkheidsklasse 

van een gemeente op basis van het aantal adressen per km². Er worden vijf stedelijkheids-

klassen onderscheiden. Hoe meer adressen per km², hoe meer verstedelijkt een gemeente. 

In de Regio West-Brabant vinden we gemeenten die behoren tot de klassen niet, weinig, ma-

tig en sterk stedelijk. Zeer sterk stedelijke gemeenten komen in deze regio niet voor. 

 

Binnen de Regio West-Brabant onderscheiden we 4 gemeenten van klasse 2 (sterk stedelijk), 

3 gemeenten van klasse 3 (matig stedelijk), 8 gemeenten van klasse 4 (weinig stedelijk) en 5 

gemeenten van klasse 5 (niet stedelijk). Zie ook tabel 2.1.  

 

3. Tariefsysteem afvalstoffenheffing 

 

Binnen de Regio West-Brabant functioneren verschillende tariefsystemen voor de afvalstof-

fenheffing. Er zijn 12 gemeenten die in 2016 een diftarsysteem hebben waarbij individuele 

huishoudens direct invloed kunnen uitoefenen op de hoogte van de afvalstoffenheffing ((vo-

lume-)/aanbiedfrequentie eventueel in combinatie met tarief voor kilo’s restafval en dure zak). 

Deze gemeenten duiden we verder aan met een D. Gemeenten die in hun afvalstoffenheffing 

alleen sturen op volume van de containers of op grootte van het huishouden rekenen we niet 

tot de diftargemeenten. 

 

 

 

  Tabel 3.1 Grootte gemeenten per stedelijkheidsklasse 

gemeente aantal 

inwoners per 

1-1-2016

aantal 

adressen 

per km2 

(CBS 2016)

Bergen op zoom 66.237 1.789 2 sterk stedelijk

Breda 181.611 2.119 2 sterk stedelijk

Etten-Leur 42.832 1.638 2 sterk stedelijk

Oosterhout 54.018 1.533 2 sterk stedelijk

Geertruidenberg 21.630 1.084 3 matig stedelijk

Roosendaal 76.960 1.694 3 matig stedelijk

Drimmelen 26.815 753 4 weinig stedelijk

Halderberge 29.531 742 4 weinig stedelijk

Moerdijk 36.762 740 4 weinig stedelijk

Rucphen 22.276 653 4 weinig stedelijk

Steenbergen 23.477 689 4 weinig stedelijk

Werkendam 26.527 612 4 weinig stedelijk

Woensdrecht 21.682 649 4 weinig stedelijk

Zundert 21.488 519 4 weinig stedelijk

Aalburg 13.038 372 5 niet stedelijk

Alphen-Chaam 9.924 297 5 niet stedelijk

Baarle-Nassau 6.611 318 5 niet stedelijk

Tholen 25.421 462 5 niet stedelijk

Woudrichem 14.518 348 5 niet stedelijk

Totaal 721.358

stedelijkheidsklasse 

(CBS 2016)
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4. Effect gescheiden afvalinzameling1 

 

Binnen het gemeentelijk afvalbeleid wordt onderscheid gemaakt in fijn huishoudelijk afval en grof huishoudelijk afval.  

 

Fijn huishoudelijk afval 

Hieronder verstaan we fijn restafval, GFT-afval, papier en karton, glas, textiel, kunststof verpakkingen, drankkartons, blik, luiers en klein chemisch afval. In 

paragraaf 4.1 wordt ingegaan op het fijn restafval en de verschillende huishoudelijke afvalstromen die in alle gemeenten gescheiden worden ingezameld, 

zoals GFT-afval, papier en karton, glas, textiel en de combinatie van kunststof verpakkingen, drankkartons en eventueel metalen verpakkingen, ook wel 

aangeduid als P(M)D-afval. 

 

Grof huishoudelijk afval  

Grof huishoudelijk afval is huishoudelijk afval dat te zwaar of te groot is om in een zak of container te kunnen aanbieden. Grof huishoudelijk afval kunnen 

inwoners aanbieden op de milieustraat dan wel op afroep aan huis laten inzamelen. Bruikbare huisraad bestemd voor het kringloopbedrijf wordt ook tot 

het grof huishoudelijk afval gerekend. Zie paragraaf 4.2. 

 

Totaal van fijn huishoudelijk afval en grof huishoudelijk afval 

Het totaal van fijn huishoudelijk afval en grof huishoudelijk afval komt aan bod in paragraaf 4.3.  
 

Onderlinge vergelijkbaarheid tussen gemeenten 

Vanwege de gewenste vergelijkbaarheid tussen de gemeenten onderling zijn de inzamelresultaten uitgedrukt in kilogram per inwoner. De gemiddelde 

grootte van het huishouden (aansluiting) kan immers sterk verschillen per gemeente, waardoor de rekeneenheid kilogram per aansluiting geen eerlijke 

vergelijking mogelijk maakt. Voor de regio is telkens een gewogen gemiddelde berekend op basis van hoeveelheden en aantal inwoners.  
  

                                                
1 Alle tabellen en grafieken zijn afkomstig uit een database. De cijfers zijn veelal weergegeven als afgeronde gehele getallen. Alhoewel de cijfers achter de komma in het rapport niet zicht-

baar zijn, wordt hier wel mee gerekend. Dit betekent dat bij een handmatige optelling van cijfers uit het rapport het totaal kan afwijken van het gepresenteerde getal. 
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4.1 Fijn huishoudelijk afval 

 

In deze paragraaf is de samenstelling van het fijn restafval weergegeven op basis van de sorteeranalyses uitgevoerd in 2016. Voor GFT-afval, papier en 

karton, glas, textiel en P(M)D-afval is de ingezamelde hoeveelheid berekend, hoeveel in het fijn restafval is aangetroffen en wat de inzamelrespons is. 

Voor Bergen op Zoom is gebruik gemaakt van sorteerresultaten uit 2014, voor Roosendaal en Woensdrecht uit 2015. Voor Tholen zijn de inzamelcijfers 

van 2015 weergegeven en voor Woensdrecht die van 2014.  

4.1.1 Fijn restafval 

Het inzamelresultaat en de samenstelling is uitgedrukt in kilogram per inwoner. Voor gemeenten waar het fijn restafval van meerdere wijken, gebieden of 

bebouwingstypen is geanalyseerd, is op basis van het aantal aansluitingen per wijk, gebied of bebouwingstype een gewogen gemiddelde berekend. De 

categorie ‘echt restafval’ bestaat vooral uit hygiënisch papier (exclusief luiers), tapijten en matten, leer, rubber, stofzuigerzakken en ondefinieerbaar afval. 

Dit zijn afvalstromen waarvoor binnen gemeenten geen mogelijkheden zijn om deze gescheiden aan te bieden. In de SAVER-gemeenten is niet gesor-

teerd op luiers en overig hygiënisch papier en metalen verpakkingen en overige metalen. Voor deze afvalstromen is een inschatting gemaakt. 

 

 De gemeenten in figuur 4.1 worden getoond in volgorde van toenemende hoeveelheid fijn restafval. 

 

 Gemiddeld per inwoner bestaat het fijn restafval uit 24 kilogram ‘echt restafval’. Dit is 15 % van het fijn restafval. 85 % zijn herbruikbare grondstoffen.  

 

 De hoeveelheden fijn restafval verschillen sterk per gemeente. In de diftargemeenten bieden burgers beduidend minder fijn restafval aan dan in ande-

re gemeenten. Opvallend is de geringe hoeveelheid in Baarle-Nassau (geen diftargemeente, maar wel heffing op basis van grootte containers). 

 

 Uit de vergelijking blijkt dat het aandeel GFT-afval in alle gemeenten het qua gewicht grootste deel uitmaakt van het fijn restafval. Uit de analyses van 

De Afvalspiegel blijkt dat dit vooral voedselresten zijn (circa 3/4). 

 

 Het aandeel kunststof verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons (P(M)D-afval) is qua gewicht niet de grootste afvalstroom in het fijn rest-

afval, maar wel qua volume. 
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* De categorie ‘overige grondstoffen’ bestaat uit overige kunststoffen (niet zijnde verpakkingen), puin, hout, metalen, kca, elektrische apparaten en luiers. 

Figuur 4.1 Samenstelling fijn restafval 2016 
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4.1.2 GFT-afval 

Toelichting berekening percentage in-

zamelrespons met als voorbeeld Zun-

dert: In Zundert is in 2016 per inwoner 

een hoeveelheid van 160 kilogram GFT-

afval apart ingezameld met de minicon-

tainer. In het fijn restafval is een hoe-

veelheid aangetroffen van 15 kilogram 

per inwoner. De totaal vrijkomende hoe-

veelheid GFT-afval bedraagt 175 kilo-

gram per inwoner (160 + 15). Dit bete-

kent dat 91 % (= 160 kilogram per inwo-

ner) apart is ingezameld en beschikbaar 

voor hergebruik. Hierbij is er van uitge-

gaan dat 100 % van het apart ingeza-

melde gft-afval geschikt is voor herge-

bruik. 

 

 De gemeenten in figuur 4.2 worden 

getoond in volgorde van toenemende 

hoeveelheid GFT-afval in het fijn 

restafval (onder de streep).  

 Het aandeel GFT-afval in het fijn 

restafval varieert van 15 tot 104 kilo-

gram per inwoner.  

 De ingezamelde hoeveelheid GFT-afval varieert van 64 tot 160 kilogram per inwoner. Figuur 4.2 Respons op de inzameling van GFT-afval 

 De inzamelrespons varieert van 38 % tot 91 %.   
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4.1.3 Papier 

 De gemeenten in figuur 4.3 wor-

den getoond in volgorde van toe-

nemende hoeveelheid papier in 

het fijn restafval (onder de streep).  

 Het aandeel papier in het fijn rest-

afval varieert van 4 tot 22 kilogram 

per inwoner. 

 De ingezamelde hoeveelheid pa-

pier varieert van 52 kilogram per 

inwoner tot 82 kilogram.  

 De inzamelrespons varieert van 70 

% tot 93 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.3 Respons op de inzameling van papier 
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4.1.4 Glas 

 De gemeenten in figuur 4.4 worden 

getoond in volgorde van toenemende 

hoeveelheid glas in het fijn restafval 

(onder de streep).  

 Het aandeel glas in het fijn restafval 

varieert van 1 tot 12 kilogram per in-

woner. 

 De ingezamelde hoeveelheid glas va-

rieert van 14 tot 36 kilogram per in-

woner. Er zijn grote verschillen tussen 

gemeenten. Bij gemeenten die veel 

glas inzamelen is het inzamelresultaat 

mogelijk vertekend als gevolg van 

aangeboden glas uit de horeca. Deze 

veronderstelling kan niet worden ge-

staafd met cijfers.  

 De inzamelrespons varieert van 55 % 

tot 95 %. 
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Figuur 4.4 Respons op de inzameling van glas 
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4.1.5 Textiel 

 De gemeenten in figuur 4.5 worden 

getoond in volgorde van toenemen-

de hoeveelheid textiel in het fijn 

restafval (onder de streep).  

 Het aandeel textiel in het fijn restaf-

val varieert van 3 tot 15 kilogram per 

inwoner..  

 De ingezamelde hoeveelheid textiel 

varieert van 2 tot 6 kilogram per in-

woner. Niet altijd zijn alle ingeza-

melde hoeveelheden textiel in een 

gemeente bekend.   

 De inzamelrespons varieert van 17 

% tot 62 %. 
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Figuur 4.5 Respons op de inzameling van textiel 
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4.1.6 P(M)D-afval 

 De gemeenten in figuur 4.6 worden 

getoond in volgorde van toenemende 

hoeveelheid PMD-afval in het fijn 

restafval (onder de streep).  

 Het aandeel PMD-afval in het fijn 

restafval varieert van 8 tot 44 kilo-

gram per inwoner.  

 De ingezamelde hoeveelheid P(M)D-

afval varieert van 7 tot 29 kilogram 

per inwoner. De meeste gemeenten 

zamelen alleen PD-afval in.  

 De inzamelrespons varieert van 19 % 

tot 75 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.6 Respons op de inzameling van P(M)D-afval 
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4.1.7 Totaal ingezameld fijn huishoudelijk afval en scheidingspercentage 

 

Inzamelresultaat 

Met het apart inzamelen van GFT-

afval, papier en karton, glas, textiel, 

P(M)D-afval, kca en eventueel luiers 

zijn in 2016 de volgende resultaten be-

haald (aangeduid als fijn huishoudelijk 

afval (fha); zie figuur 4.7). Dit zijn dus 

de resultaten exclusief milieustraat en 

aan huis ingezameld grof huishoudelijk 

afval.  

 

 De gemeenten in figuur 4.7 worden 

getoond in volgorde van toene-

mende hoeveelheid fijn restafval 

(onder de streep).  

 De apart ingezamelde hoeveelheid 

fijn huishoudelijk afval varieert van 

162 kilogram per inwoner tot 284 

kilogram. 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.7 Apart ingezameld fijn huishoudelijk afval 
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Vergelijking met gemiddelde stedelijkheidsklassen 

In tabel 4.1 zijn de resultaten, uitgedrukt in kilogram per inwoner, vergeleken met het CBS-

gemiddelde voor de verschillende stedelijkheidsklassen. De gemeenten worden per ste-

delijkheidsklasse getoond in volgorde van toenemende hoeveelheid fijn restafval.  

 

Uit de vergelijking blijkt het volgende: 

 De meesten klasse 2 en 3 gemeenten hebben minder fijn restafval dan gemiddeld in de-

ze stedelijkheidsklassen en meer apart ingezameld afval. Alleen Geertruidenberg heeft 

meer fijn restafval en minder fijn afval apart. De meeste klasse 4 gemeenten zamelen 

meer fijn huishoudelijk afval apart in dan gemiddeld in deze stedelijkheidsklassen, behal-

ve Moerdijk. Bij de klasse 5 gemeenten wordt meestal minder fijn afval apart ingezameld, 

behalve in Aalburg.   

 

 De diftargemeenten uit klasse 4 hebben meestal minder fijn restafval dan gemiddeld in 

deze stedelijkheidsklasse. Steenbergen en Moerdijk hebben meer fijn restafval dan het 

CBS-gemiddelde. Drimmelen en Moerdijk zamelen minder fijn huishoudelijk afval apart in 

dan het CBS-gemiddelde. De andere 6 gemeenten in klasse 4 scoren op dit punt hoger 

dan gemiddeld.  

 

 De diftargemeenten en de gemeente Baarle-Nassau uit klasse 5 hebben minder fijn 

restafval dan gemiddeld in deze stedelijkheidsklasse. Alphen-Chaam en Tholen hebben 

meer fijn restafval dan het CBS-gemiddelde. Aalburg zamelt meer fijn huishoudelijk afval 

apart in dan het CBS-gemiddelde. Dit komt vooral omdat deze gemeente veel GFT-afval 

inzamelt. Met name Woudrichem (weinig GFT-afval) en Tholen liggen met de apart inge-

zamelde hoeveelheid fijn huishoudelijk afval ruim onder het gemiddelde van klasse 5 

gemeenten.  

Tabel 4.1 Ingezameld fijn huishoudelijk afval in relatie tot CBS gemid-
delde (kg per inwoner) 

  

gemeente klasse

apart 

ingeza-

meld 

fha

fijn rest-

afval totaal

apart 

ingeza-

meld fha

Oosterhout (D) 2 226 83 309 73%

Etten-Leur (D) 2 241 111 353 68%

Bergen op Zoom (D) 2 188 170 358 53%

Breda 2 165 188 353 47%

CBS gemidddelde 2 163 197 360 45%

Roosendaal (D) 3 218 138 355 61%

Geertruidenberg 3 181 199 380 48%

CBS gemiddelde 3 191 181 372 51%

Zundert (D) 4 271 53 323 84%

Werkendam (D) 4 239 110 349 69%

Woensdrecht (D) 4 284 158 442 64%

Halderberge (D) 4 260 152 412 63%

Drimmelen (D) 4 200 129 329 61%

Rucphen (D) 4 224 154 378 59%

Steenbergen 4 223 185 408 55%

Moerdijk 4 162 219 381 42%

CBS gemiddelde 4 222 161 383 58%

Aalburg (D) 5 243 122 365 67%

Woudrichem (D) 5 201 126 327 61%

Baarle-Nassau 5 234 153 387 61%

Alphen-Chaam 5 221 208 429 51%

Tholen 5 181 238 419 43%

CBS gemiddelde 5 237 174 411 58%

RWB gemiddelde 205 157 362 57%
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4.2 Grof huishoudelijk afval 

 

Inzamelresultaat 

Met het apart inzamelen van de verschil-

lende grof huishoudelijk afvalstromen 

(haal- en brengsysteem) zijn in 2016 de 

volgende resultaten behaald (zie figuur 

4.8). Grof huishoudelijk afval wordt af-

gekort weergegeven als gha.  

 

 De gemeenten in figuur 4.8 worden 

getoond in volgorde van toenemen-

de ingezamelde hoeveelheid grof 

restafval (onder de streep). Dit is het 

grof restafval aangeboden op de mi-

lieustraat inclusief indien van toe-

passing aan huis opgehaald. 

 De hoeveelheid grof restafval vari-

eert van 10 tot 42 kilogram per inwo-

ner.  

 De apart ingezamelde hoeveelheid 

grof huishoudelijk afval (alles behal-

ve grof restafval) varieert van 87 tot 

279 kilogram per inwoner. Verschil-

lende acceptatiecriteria leiden tot 

grote verschillen in hoeveelheden 

die gemeenten apart inzamelen.  

Figuur 4.8 Apart ingezameld grof huishoudelijk afval 
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Vergelijking met gemiddelde stedelijkheidsklassen 

In tabel 4.2 zijn de resultaten, uitgedrukt in kilogram per inwoner, vergeleken met het CBS-

gemiddelde voor de verschillende stedelijkheidsklassen. De gemeenten worden per ste-

delijkheidsklasse getoond in volgorde van toenemende hoeveelheid grof restafval. 

 

Uit de vergelijking blijkt het volgende: 

 De meeste klasse 2 en 3 gemeenten hebben meer grof restafval dan gemiddeld in deze 

stedelijkheidsklassen. De apart ingezamelde hoeveelheid grof huishoudelijk afval ligt in 

Geertruidenberg onder het CBS-gemiddelde. De andere klasse 2 en 3 gemeenten zame-

len meer, of zoals in Bergen op Zoom en Oosterhout, ruim meer grof huishoudelijk afval 

apart in dan gemiddeld in deze stedelijkheidsklassen. 

 

 2 (Drimmelen en Werkendam) van de klasse 4 gemeenten hebben minder grof restafval 

dan gemiddeld in deze stedelijkheidsklasse. Met name de ingezamelde hoeveelheid grof 

restafval in Halderberge, Rucphen en Steenbergen ligt ruim boven het CBS-gemiddelde. 

De apart ingezamelde hoeveelheid grof huishoudelijk afval ligt in Woensdrecht onder het 

CBS-gemiddelde. De andere klasse 4 gemeenten zamelen meer, of zoals in Moerdijk, 

Halderberge en Zundert, ruim meer grof huishoudelijk afval apart in dan gemiddeld in de-

ze stedelijkheidsklasse. 

 

 Tholen (klasse 5 gemeente) heeft meer grof restafval dan gemiddeld in deze stedelijk-

heidsklasse. De apart ingezamelde hoeveelheid grof huishoudelijk afval ligt in Alphen-

Chaam, Aalburg en Woudrichem onder het CBS-gemiddelde.  

 

 

Tabel 4.2 Ingezameld grof huishoudelijk afval in relatie tot CBS 
gemiddelde (kg per inwoner) 

 
  

gemeente klasse

apart 

ingeza-

meld 

gha

grof 

rest-

afval totaal

apart 

ingeza-

meld gha

Oosterhout (D) 2 279 11 291 96%

Etten-Leur (D) 2 134 14 149 90%

Bergen op Zoom (D) 2 187 36 223 84%

Breda 2 113 29 142 79%

CBS gemiddelde 2 95 26 121 79%

Roosendaal (D) 3 153 26 179 85%

Geertruidenberg 3 101 25 126 80%

CBS gemiddelde 3 121 22 143 85%

Drimmelen (D) 4 134 12 146 92%

Werkendam (D) 4 167 19 186 90%

Zundert (D) 4 246 33 279 88%

Halderberge (D) 4 239 41 280 85%

Moerdijk 4 185 34 218 85%

Rucphen (D) 4 132 38 170 78%

Steenbergen 4 141 42 183 77%

Woensdrecht (D) 4 100 31 131 77%

CBS gemiddelde 4 118 21 139 85%

Alphen-Chaam 5 95 10 105 91%

Baarle-Nassau 5 172 18 190 91%

Woudrichem (D) 5 98 14 113 88%

Aalburg (D) 5 87 13 100 87%

Tholen 5 223 41 263 85%

CBS gemiddelde 5 146 23 169 86%

RWB gemiddelde 157 27 185 85%
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Hoeveelheden apart ingezameld per afvalstroom 

Uit figuur 4.8 en tabel 4.2 blijkt dat er grote verschillen zijn in de hoeveelheden 

grof huishoudelijk afval die gemeenten apart inzamelen. In tabel 4.3 is voor 

tuinafval, hout, puin en de categorie ‘overig grof huishoudelijk afval apart’ per 

gemeente en gemiddeld per stedelijkheidsklasse weergegeven om welke hoe-

veelheden het gaat. De gemeenten worden per stedelijkheidsklasse getoond in 

volgorde van toenemende hoeveelheid totaal grof huishoudelijk apart ingeza-

meld (laatste kolom)l. 

 

 Gemeenten die veel grof huishoudelijk afval apart inzamelen hebben in de 

meeste gevallen veel tuinafval en/ of puin. 

 

 Uitgezonderd Woudrichem, Aalburg en Alphen-Chaam, zamelen alle ge-

meenten per inwoner meer dan 100 kilogram grof huishoudelijk afval apart 

in. Oosterhout, Halderberge, Tholen en Zundert scoren zelfs meer dan 200 

kilogram per inwoner.  

 

 Het landelijk gemiddelde in de verschillende stedelijkheidsklassen (mini-

maal 95 kilogram per inwoner en maximaal 146 kilogram per inwoner) ligt 

over het algemeen lager dan de scores in de Regio West-Brabant. Gemid-

deld wordt in West-Brabant per inwoner 157 kilogram grof huishoudelijk af-

val apart ingezameld. 

 

T
Tabel 4.3 Apart ingezameld grof huishoudelijk afval per afvalstroom en in relatie tot CBS 
gemiddelde (kg per inwoner) 

  
  

gemeente klasse

tuin-

afval hout puin

overig 

gha apart

totaal gha 

apart

Oosterhout (D) 2 63 47 91 78 279

Bergen op Zoom (D) 2 38 40 60 50 187

Etten-Leur (D) 2 40 19 29 47 134

Breda 2 25 22 29 37 113

CBS-gemiddelde 5 20 22 22 31 95

Roosendaal (D) 3 38 27 46 41 153

Geertruidenberg 3 45 24 15 17 101

CBS-gemiddelde 2 37 23 27 34 121

Zundert (D) 4 114 36 66 30 246

Halderberge (D) 4 62 44 74 59 239

Moerdijk 4 23 47 76 38 185

Werkendam (D) 4 67 26 61 14 167

Steenbergen 4 31 42 22 45 141

Drimmelen (D) 4 104 9 6 15 134

Rucphen (D) 4 24 31 53 23 132

Woensdrecht (D) 4 46 30 0 24 100

CBS-gemiddelde 4 42 20 28 28 118

Tholen 5 41 45 95 42 223

Baarle-Nassau 5 42 22 86 21 172

Woudrichem (D) 5 62 15 7 14 98

Alphen-Chaam 5 23 12 47 13 95

Aalburg (D) 5 57 13 7 10 87

CBS-gemiddelde 5 54 25 36 31 146
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4.3 Totaal fijn huishoudelijk afval én grof huishoudelijk afval 

 

Inzamelresultaat 

Met het apart inzamelen van fijn huis-

houdelijke én grof huishoudelijke afval-

stromen samen zijn in 2016 de volgen-

de resultaten behaald (zie figuur 4.9). 

De gemeenten worden getoond in volg-

orde van toenemende hoeveelheid to-

taal restafval (onder de streep).  

 

 De hoeveelheid restafval varieert 

van 86 tot 279 kilogram per inwoner. 

De grote verschillen hebben vooral 

te maken met de ingezamelde hoe-

veelheid fijn restafval. 

 De apart ingezamelde hoeveelheid 

huishoudelijk afval varieert van 278 

tot 516 kilogram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figuur 4.9 Apart ingezameld totaal huishoudelijk én grof huishoudelijk afval 
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Vergelijking met gemiddelde stedelijkheidsklassen 

In tabel 4.4 zijn de resultaten, uitgedrukt in kilogram per inwoner, vergeleken met het CBS-

gemiddelde voor de verschillende stedelijkheidsklassen. De gemeenten worden per ste-

delijkheidsklasse getoond in volgorde van toenemende restafval.  

 

Uit de vergelijking blijkt het volgende: 

 De meesten van de klasse 2 en 3 gemeenten hebben minder restafval dan gemiddeld in 

deze stedelijkheidsklassen. In Geertruidenberg ligt de score boven het CBS-gemiddelde. 

De apart ingezamelde hoeveelheid huishoudelijk afval ligt in Geertruidenberg onder het 

CBS-gemiddelde. De andere klasse 2 en 3 gemeenten zamelen meer huishoudelijk af-

val apart in dan gemiddeld in deze stedelijkheidsklassen. 

 

 De diftargemeenten uit klasse 4 hebben minder restafval dan gemiddeld in deze ste-

delijkheidsklasse. Steenbergen en Moerdijk hebben meer restafval dan het CBS-

gemiddelde. Drimmelen zamelt minder huishoudelijk afval apart in dan het CBS-

gemiddelde. De andere gemeenten in klasse 4 scoren op dit punt hoger dan gemiddeld.  

 

 De diftargemeenten en de gemeente Baarle-Nassau uit klasse 5 hebben minder restaf-

val dan gemiddeld in deze stedelijkheidsklasse. Alphen-Chaam en Tholen hebben meer 

restafval dan het CBS-gemiddelde. Baarle-Nassau en Tholen zamelen meer huishoude-

lijk afval apart in dan het CBS-gemiddelde. Tholen zamelt veel puin en hout in en Baar-

le-Nassau zamelt veel gft-afval en puin in.  

 

 

Tabel 4.4 Ingezameld afval in relatie tot CBS gemiddelde (kg per inwo-
ner) 

 
 

  

gemeente klasse

apart 

ingeza-

meld 

rest-

afval totaal

apart 

ingeza-

meld 

Oosterhout (D) 2 505 94 600 84%

Etten-Leur (D) 2 376 126 502 75%

Bergen op Zoom (D) 2 376 205 581 65%

Breda 2 278 217 495 56%

CBS-gemiddelde 2 258 223 481 54%

Roosendaal (D) 3 370 164 534 69%

Geertruidenberg 3 282 224 505 56%

CBS-gemiddelde 3 311 203 514 61%

Zundert (D) 4 516 86 602 86%

Werkendam (D) 4 407 128 535 76%

Halderberge (D) 4 499 193 692 72%

Drimmelen (D) 4 334 141 476 70%

Woensdrecht (D) 4 384 189 573 67%

Rucphen (D) 4 356 192 548 65%

Steenbergen 4 364 228 591 61%

Moerdijk 4 347 253 600 58%

CBS-gemiddelde 4 340 182 522 65%

Aalburg (D) 5 330 135 464 71%

Baarle-Nassau 5 406 171 577 70%

Woudrichem (D) 5 300 140 440 68%

Tholen 5 404 279 682 59%

Alphen-Chaam 5 316 218 534 59%

CBS-gemiddelde 5 383 197 580 66%

RWB gemiddelde 362 184 546 66%
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5. Realisatie doelstellingen 

 

13 gemeenten halen de landelijke 

doelstelling voor 2015, te weten 65 

% hergebruik, reeds in 2016 (zie fi-

guur 5.1). 4 van deze gemeenten 

halen ook al de doelstelling voor 

2020 (75 % hergebruik). 

 

Zie ook bijlage 1 voor informatie 

over doelstellingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.1 Hergebruik totaal in 2016 versus doelstellingen 
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5 gemeenten halen in 2016 reeds 

de regionale doelstelling voor 2017 

(150 kilogram restafval). 2 van de-

ze gemeenten halen zelfs al de 

landelijke doelstelling voor 2020 

(100 kilogram restafval).  

 

Zie ook bijlage 1 voor meer infor-

matie over doelstellingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.2 Hoeveelheid restafval in 2016 versus doelstellingen 
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6. Ontwikkelingen 

 

In vergelijking tot de vorige benchmark (over het jaar 2014) zijn de scheidingsresultaten in 2016 (huidige benchmark) in de meeste gemeenten niet of 

nauwelijks verbeterd. In 2015 en 2016 zijn ook slechts op beperkte schaal beleidswijzigingen doorgevoerd. Dat wil niet zeggen dat er niks gebeurt in de 

regio. Sterker nog, er gebeurt zeer veel in de individuele gemeenten. In de afgelopen twee jaar is in meerdere gemeenten nieuw beleid geformuleerd en/ 

of geïmplementeerd, dan wel voorbereid, waarbij de implementatie is voorzien in 2017 of 2018. Een aantal gemeenten heeft in 2017 nieuwe keuzes ge-

maakt of moet die nog maken. In alle gevallen gaat het om veranderingen in de afvalinzameling waarbij er meer service in de vorm van een verhoging van 

de inzamelfrequentie dan wel het beschikbaar stellen van een inzamelmiddel wordt geboden voor de inzameling van herbruikbare afvalstromen zoals met 

name papier en P(M)D-afval. In gemeenten met tariefdifferentiatie maakt men de keuze om het aanbieden van GFT-afval niet meer te belasten. Het aan-

bieden van restafval wordt ontmoedigd door middel van het verlagen van de inzamelfrequentie of het laten wegbrengen van deze fractie naar een wijkcon-

tainer. Niet alle gemeenten kiezen hierbij voor de optie tariefdifferentiatie. 

 

De regiogemeenten volgen zo het spoor dat steeds meer gemeenten in Nederland uitzetten. Opvallend is de keuze van een aantal gemeenten (Steenber-

gen, Tholen, Breda en Moerdijk) om in de transitie naar een andere manier van afvalinzameling vooralsnog geen tariefdifferentiatie in te voeren.  

 

Van belang is om op te merken dat de veranderingen in de afvalinzameling zoals wij die hier bespreken zich richten op de belangrijkste afvalstromen 

(restafval, GFT-afval, papier en karton en P(M)D-afval) die gemeenten in de laagbouw inzamelen. De (gescheiden) inzameling in de hoogbouw heeft een 

geheel eigen dynamiek en vraagt in de meeste gevallen maatwerk per locatie. De keuze voor type voorzieningen en het wel of niet inzamelen van GFT-

afval bij flats en appartementen wordt vooral bepaald door de mogelijkheden ter plekke. In de benchmark richten we ons vooral op de veranderingen in de 

laagbouw. 

 

In dit hoofdstuk bespreken we achtereenvolgens de ontwikkelingen per gemeente met betrekking tot de inzameling van fijn restafval, GFT-afval, papier en 

karton en P(M)D-afval. 
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Fijn restafval 

Aalburg  In 2016  minicontainer 1 x 2 weken en betalen per aanbieding.  Per 1 januari 2017 is inzamelfrequentie verlaagd naar 1 x 4 weken. 

Alphen-Chaam In 2016 en 2017 minicontainer 1 x 2 weken gratis. Neemt in 2017 besluit over andere inzamelwijze. 

Baarle-Nassau In 2016 en 2017 minicontainer 1 x 2 weken gratis. In mei 2017 keuze gemaakt voor wijkcontainer en betalen per inworp. 

Bergen op Zoom In 2016 en 2017 minicontainer 1 x 2 weken en betalen per aanbieding. Geen nieuwe beleidskeuzes voorzien. 

Breda Medio 2016 gestart met gefaseerde invoering wijkcontainer (gratis). Loopt door t/m januari 2018. In buitengebied minicontainer 1 x 4 

weken. In wijken waar de transitie nog niet plaatsvond functioneert de duobak die wekelijks wordt geleegd. 

Drimmelen  In 2016 en 2017 minicontainer 1 x 2 weken en betalen per aanbieding. In mei 2017 keuze gemaakt voor inzameling 1 x 4 weken. 

Etten-Leur  In 2016 en 2017 minicontainer 1 x 2 weken en betalen per aanbieding. Keuzes over beleidsmatige wijzigingen pas in 2020. 

Geertruidenberg. In 2016 minicontainer 1 x 2 weken. Per 1 januari 2017 is inzamelfrequentie verlaagd naar 1 x 4 weken. Proef met wijkcontainers.  

Halderberge  In 2016 en 2017 minicontainer 1 x 2 weken en betalen per aanbieding. Geen nieuwe beleidskeuzes voorzien. 

Moerdijk In 2016 duobak wekelijks. In 2017 kunnen inwoners per kern een keuze maken hoe zij restafval willen aanbieden (in een minicon-

tainer die 1 x 4 weken wordt geleegd of wegbrengen naar een wijkcontainer; aanbieden is gratis). Gefaseerde invoering tot eind 

2017. In buitengebied minicontainer 1 x 4 weken. In wijken waar de transitie nog moet plaatsvinden functioneert in 2017 de duobak 

die wekelijks wordt geleegd. 

Oosterhout In 2016 minicontainer 1 x 2 weken en betalen per aanbieding. Eind 2016 is de inzamelfrequentie verlaagd naar 1 x 4 weken 

Roosendaal In 2016 en 2017 minicontainer 1 x 2 weken en betalen per aanbieding. In 2016 proef uitgevoerd met wijkcontainers en betalen per 

inworp. Najaar 2017 wordt keuze gemaakt voor wel of geen wijkcontainers.  

Rucphen In 2016 en 2017 minicontainer 1 x 2 weken en betalen per aanbieding. Geen nieuwe beleidskeuzes, inzetten op bewustwording. 

Steenbergen In 2016 en 2017 minicontainer 1 x 2 weken. Eind 2017 implementatie wijkcontainers (gratis).  

Tholen In 2016 minicontainer 1 x 2 weken. Per 1 januari 2017 is de inzamelfrequentie verlaagd naar 1 x 4 weken. 

Werkendam In 2016 minicontainer 1 x 2 weken en betalen per aanbieding. Per 1 januari 2017 is de inzamelfrequentie verlaagd naar 1 x 4 weken. 

Woensdrecht In 2016 en 2017 minicontainer 1 x 2 weken en betalen per aanbieding. Keuze voor combinatie halen en brengen, keuze inwoners. 

Woudrichem Per 1 januari 2016 minicontainer 1 x 4 weken en betalen per aanbieding. 

Zundert In 2016 en 2017 dure zak 1 x 2 weken. Eind 2017 keuze mogelijke andere manier van inzameling, bijvoorbeeld via wijkcontainers. 
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GFT-afval 

Aalburg  In 2016, 2017 en komende jaren minicontainer 1 x 2 weken gratis.  

Alphen-Chaam In 2016 en 2017 en komende jaren minicontainer 1 x 2 weken gratis.  

Baarle-Nassau In 2016, 2017 en de komende jaren minicontainer 1 x 2 weken gratis. 

Bergen op Zoom In 2016 en 2017 en komende jaren minicontainer 1 x 2 weken gratis.  

Breda Medio 2016 gestart met gefaseerde invoering minicontainer 1 x 2 weken gratis. Loopt door t/m januari 2018. In wijken waar de tran-

sitie nog niet plaatsvond functioneert de duobak die wekelijks wordt geleegd.  

Drimmelen In 2016 en 2017 minicontainer 1 x 2 weken en betalen per aanbieding. In mei 2017 keuze gemaakt om aanbieden gratis te maken. 

Etten-Leur In 2016 en 2017 minicontainer 1 x 2 weken gratis. Keuzes over beleidsmatige wijzigingen pas in 2020. 

Geertruidenberg In 2016 en 2017 en de komende jaren minicontainer 1 x 2 weken gratis. 

Halderberge in 2016, 2017 en komende jaren minicontainer 1 x 2 weken gratis.  

Moerdijk  In 2016 duobak wekelijks. In 2017 gefaseerde invoering minicontainer 1 x 2 weken (gratis) tot eind 2017. In wijken waar de transitie 

nog moet plaatsvinden functioneert in 2017 de duobak die wekelijks wordt geleegd. 

Oosterhout In 2016, 2017 en komende jaren minicontainer 1 x 2 weken en betalen per aanbieding.  

Roosendaal In 2016, 2017 en komende jaren minicontainer 1 x 2 weken gratis.  

Rucphen in 2016, 2017 en komende jaren minicontainer 1 x 2 weken en betalen per aanbieding.  

Steenbergen In 2016, 2017 en komende jaren minicontainer 1 x 2 weken gratis. 

Tholen In 2016, 2017 en komende jaren minicontainer 1 x 2 weken gratis.  

Werkendam In 2016 minicontainer 1 x 2 weken en betalen per aanbieding. In 2017 is het aanbieden gratis gemaakt. 

Woensdrecht In 2016, 2017 en komende jaren minicontainer 1 x 2 weken gratis.  

Woudrichem In 2016, 2017 en komende jaren minicontainer 1 x 2 weken gratis. 

Zundert In 2016, 2017 en komende jaren minicontainer 1 x 2 weken gratis.  
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Papier en karton 

Aalburg  In 2016, 2017 en komende jaren minicontainer 1 x 4 weken. 

Alphen-Chaam In 2016, 2017 en komende jaren grootste deel gemeente inzameling los 1 x 4 weken. Kleiner deel minicontainer 1 x 4 weken. 

Baarle-Nassau In 2016, 2017 en komende jaren minicontainer 1 x 4 weken. 

Bergen op Zoom In 2016, 2017 en komende jaren minicontainer 1 x 4 weken. 

Breda   In 2016, 2017 en komende jaren minicontainer 1 x 4 weken. 

Drimmelen  In 2016, 2017 en komende jaren inzameling los 1 x 4 weken. 

Etten-Leur  In 2016, 2017 en komende jaren minicontainer 1 x 4 weken. 

Geertruidenberg In 2016, 2017 en komende jaren minicontainer 1 x 4 weken. 

Halderberge  In 2016, 2017 en komende jaren minicontainer 1 x 4 weken. 

Moerdijk  In 2016, 2017 en komende jaren minicontainer 1 x 4 weken. 

Oosterhout  Sinds eind 2016 minicontainer 1 x 4 weken. Daarvoor inzameling met kratjes/ gebundeld 1 x 2 weken. 

Roosendaal  In 2016, 2017 en komende jaren minicontainer 1 x 4 weken. 

Rucphen  In 2016, 2017 en komende jaren minicontainer 1 x 4 weken. 

Steenbergen  In 2016, 2017 en komende jaren minicontainer 1 x 4 weken. 

Tholen   In 2016, 2017 en komende jaren inzameling los 1 x 4 weken. 

Werkendam  In 2016 inzameling los 1 x 4 weken. Sinds 2017 minicontainer 1 x 4 weken. 

Woensdrecht  In 2016, 2017 en komende jaren minicontainer 1 x 4 weken. 

Woudrichem  In 2016, 2017 en komende jaren inzameling los 1 x 4 weken.  

Zundert  In 2016, 2017 en komende jaren inzameling los 1 x 4 weken. 
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P(M)D-afval 

Aalburg  In 2016, 2017 en komende jaren inzameling PD-afval met zak 1 x 2 weken. Tevens wijkcontainers voor blik en drankkartons. 

Alphen-Chaam In 2016 en 2017 inzameling PD-afval met zak 1 x 4 weken. Neemt in 2017 besluit over andere wijze inzamelen en toevoegen M. 

Baarle-Nassau In 2016 en 2017 inzameling PD-afval met zak 1 x 4 weken. In mei 2017 keuze gemaakt voor minicontainer 1 x 2 weken en toevoe-

gen M. 

Bergen op Zoom In 2016 inzameling PD-afval met verzamelcontainers. Per  1 januari 2017 inzameling met zak 1 x 2 weken. 

Breda Medio 2016 gestart met gefaseerde invoering minicontainer/ zak (keuze inwoners) 1 x 2 weken. Loopt door t/m januari 2018. In wij-

ken waar de transitie nog niet plaatsvond functioneren wijkcontainers.  

Drimmelen In 2016, 2017 en komende jaren inzameling PMD met zak 1 x 2 weken. 

Etten-Leur In 2016, 2017 en komende jaren inzameling PD-afval 1 x 2 weken. Inzameling blik via wijkcontainers. 

Geertruidenberg In 2016 gestart met inzameling PMD-afval met zak 1 x 2 weken. Tevens inzameling via wijkcontainers. 

Halderberge In 2016, 2017 en komende jaren inzameling PD-afval met zak 1 x 2 weken. 

Moerdijk In 2016 inzameling PD-afval met zak 1 x 4 weken. In 2017 gefaseerde invoering minicontainer/ zak (keuze aan inwoners) 1 x 2 we-

ken tot eind 2017. In wijken waar de transitie nog moet plaatsvinden functioneert in 2017 de inzameling met zak 1 x 4 weken. 

Oosterhout In 2016 inzameling PD-afval met zak 1 x 2 weken. Sinds 2017 is de M toegevoegd. .  

Roosendaal In 2016, 2017 en komende jaren inzameling PD-afval met zak 1 x 2 weken. 

Rucphen In 2016, 2017 en komende jaren inzameling PD-afval met zak 1 x 2 weken. 

Steenbergen In 2016 en 2017 inzameling PD-afval met wijkcontainers. Eind 2017 implementatie minicontainer 1 x 2 weken. 

Tholen Sinds eind 2016 is de frequentie voor de inzameling van PD-afval met de zak verhoogd van 1 x 4 weken naar 1 x 2 weken. 

Werkendam In 2016, 2017 en komende jaren inzameling PD-afval met zak 1 x 2 weken. Tevens inzameling via wijkcontainers, ook blikcontai-

ners. 

Woensdrecht In 2016 inzameling PD-afval met wijkcontainers. In 2017 inzameling met zak 1 x 2 weken. 

Woudrichem In 2016, 2017 en komende jaren inzameling PD-afval met zak 1 x 2 weken. Tevens inzameling via wijkcontainers, ook containers 

voor blik en drankkartons. 

Zundert In 2016, 2017 en komende jaren inzameling met zak 1 x 2 weken. 
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7. Conclusies en aanbevelingen 

 

Conclusies 

1. Het fijn restafval dat inwoners in de laagbouw aanbieden, via minicontainer, duobak, zak of in de hoogbouw via verzamelcontainer of zak, bestaat ge-

middeld voor 15 % uit ‘echt restafval’. 85 % zijn grondstoffen waarvoor binnen gemeenten wel voorzieningen zijn om deze gescheiden aan te bieden.  

 

2. De landelijke en regionale doelstellingen wat betreft maximale hoeveelheid restafval per inwoner zijn ambitieus, maar zeker voor de kortere termijn 

(2017 en 2020) te realiseren. 5 regiogemeenten halen in 2016 reeds de regionale doelstelling voor 2017 (150 kilogram restafval). 2 van deze gemeen-

ten halen zelfs al de landelijke doelstelling voor 2020 (100 kilogram restafval). De landelijke doelstelling voor 2025 (30 kilogram restafval) en de regio-

nale doelstelling voor 2030 (0 kilogram restafval) is nog voor geen enkele gemeente binnen handbereik. 

 

3. 13 regiogemeenten halen de landelijke doelstelling wat betreft minimaal percentage hergebruik voor 2015 (65 %). 4 van deze gemeenten halen ook al 

de doelstelling voor 2020 (75 % hergebruik).  

 

4. De grote verschillen in inzamelscore tussen gemeenten hebben vooral te maken met het voorzieningenniveau, het afrekensysteem voor de afvalinza-

meling en de wijze waarop de gemeente inwoners betrekt en ondersteunt bij afvalscheiding. De inzamelsystematiek alleen is echter niet altijd bepa-

lend voor het inzamelresultaat.  

 

 

Aanbevelingen 

1. Gemeenten zullen de inspanningen vooral moeten richten op vermindering van de hoeveelheid fijn restafval. Dit is in alle gemeenten een veel grotere 

afvalstroom dan het grof restafval.  

 

2. Om te komen tot minder restafval en meer gescheiden inzameling van grondstoffen is het noodzakelijk dat elke gemeente het bestaande voorzienin-

genniveau voor alle afvalstromen/ grondstoffen, de afrekenwijze en de manier waarop ze inwoners betrekt bij afvalscheiding kritisch onder de loep 

neemt. De meeste gemeenten hebben dit in de afgelopen twee jaar gedaan. Gemeenten hebben nieuw beleid geformuleerd en/ of geïmplementeerd, 

dan wel voorbereid, waarbij de implementatie is voorzien in 2017 of 2018. Een aantal gemeenten heeft in 2017 nieuwe keuzes gemaakt of moet die 

nog maken. Bij de volgende benchmark die gaat over het jaar 2018 zullen de effecten van deze inspanningen zichtbaar moeten zijn. 
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Bijlage 1 Landelijk en regionaal beleid 

 

Landelijk beleid 

 

Landelijk Afvalbeheerplan 2009 - 2021 

Het Landelijk Afvalbeheerplan 2009 – 2021 (LAP2) vormt het kader voor het gemeentelijk afvalbeleid. Het plan geeft aan dat een vermindering van de mi-

lieudruk noodzakelijk is. Het afvalstoffenbeleid moet een bijdrage leveren aan de ambities op het gebied van duurzaamheid. In LAP2 is daarom ingezet op 

grondstoffenbeleid. Het beleid dient zich niet alleen meer te richten op de eindfase van materiaalketens, het afvalstadium, maar op de gehele materiaalke-

ten. Conform de prioriteitsvolgorde of ‘ladder van Lansink’ ligt het accent op het voorkomen van afval en de wel ontstane afvalstromen als grondstof te 

hergebruiken. In LAP2 zijn zeven afvalstromen waarvan de milieudruk hoog is geselecteerd als prioritair voor de ketenaanpak in het afvalbeleid, te weten 

papier en karton, textiel, bouw- en sloopafval, organisch afval/ voedselresten, aluminium, PVC en grof huishoudelijk afval. 

 

In het LAP2 is voor 2015 een doelstelling geformuleerd van 60 % nuttige toepassing/ hergebruik (totaal bron- en nascheiding) van alle (grof) huishoudelijk 

afval. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft in augustus 2011 in zijn Afvalbrief de ambitie neergelegd om in 2015 van de totale hoeveel-

heid afval die vrijkomt uit huishoudens 65 % te recyclen. Dit is dus een feitelijke bijstelling van de doelstelling uit LAP2.  

 

Publiek Kader en Uitvoeringsprogramma VANG Huishoudelijk Afval t/m 2025 

In januari 2014 heeft de staatssecretaris de ambitie die is opgenomen in LAP2 nog verder aangescherpt in het programma ‘Van Afval Naar Grondstof’. In 

‘Van Afval Naar Grondstof’ staat dat 75 % van het huishoudelijk afval in 2020 geschikt moet zijn voor hergebruik. In de verdere toekomst moet 100 % van 

het huishoudelijk afval hergebruikt worden. 1 december 2014 heeft de staatssecretaris het ‘Publiek Kader Huishoudelijk Afval’ en het ‘Uitvoeringspro-

gramma Huishoudelijk Afval’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin is naast een hergebruiksdoelstelling ook een doelstelling voor de maximale hoe-

veelheid restafval (totaal van fijn en grof restafval) gedefinieerd, te weten 100 kilogram per inwoner in 2020 en 30 kilogram in 2025. Deze ambitie vormt 

voor de gemeente geen dwingend kader, maar is politiek hoogst actueel en wordt volop opgepakt door de markt. 

 

Kern van het Publiek Kader is dat huishoudelijke product- en materiaalketens worden gesloten en dat dit gebeurt aan de hand van drie uitgangspunten: 

• de vervuiler betaalt; 

• de dynamiek van burgers en bedrijven krijgt de ruimte; 

• marktfalen wordt tegengegaan. 

Om deze visie uit te voeren is het Uitvoeringsprogramma VANG Huishoudelijk Afval ontwikkeld om structureel aan de slag te gaan met het motiveren, fa-



          

 

Afvalbenchmark Regio West-Brabant            33 

ciliteren en betrekken van de gemeenten, de burger en andere ketenpartijen aan de hand van verschillende activiteiten. Het merendeel van de activiteiten 

richt zich met name op de periode tot en met 2017, maar het uitvoeringsprogramma heeft een doorlooptijd tot 2025.  

 

Samenvatting landelijke doelstellingen 

 

 Percentage  
hergebruik 

Hoeveelheid  
restafval  

per inwoner 

Doelstelling 2015 65 % Geen doelstelling 

Doelstelling 2020 75 % 100 kg 

Doelstelling 2025 Geen doelstelling 30 kg 

 

 

Regionaal beleid 

De Regio West-Brabant heeft in 2012 een regionale afvalvisie opgesteld. De Regionale Afvalvisie kijkt verder vooruit dan het landelijk beleid en heeft het 

niet over recycling maar over de afname van de hoeveelheid restafval, hetgeen in feite op hetzelfde neerkomt. De Afvalvisie spreekt verder niet over per-

centages maar over kilo’s. De visie gaat ervan uit dat de hoeveelheid restafval in 2017 is verminderd tot 150 kg per inwoner per jaar en tot 0 kg per inwo-

ner per jaar in 2030. De visie is een stuurmiddel voor de gemeenten. Elke gemeente zal er voor zichzelf mee aan de slag moeten gaan om de gestelde 

doelen te halen.  

 

Samenvatting regionale doelstellingen 

 

 Hoeveelheid restafval  
per inwoner 

Doelstelling 2017 150 kg 

Doelstelling 2030 0 kg 
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Bijlage 2 Tariefsysteem afvalstoffenheffing 

 

 

gemeente Systeem 2016

Aalburg (D) volumemaat en aanbiedfrequentie gft- en restcontainer

Werkendam (D) volumemaat en aanbiedfrequentie gft- en restcontainer

Woensdrecht (D) volumemaat en aanbiedfrequentie gft- en restcontainer

Woudrichem (D) volumemaat en aanbiedfrequentie gft- en restcontainer

Drimmelen (D) aanbiedfrequentie gft- en restcontainer

Rucphen (D) aanbiedfrequentie gft- en restcontainer

Bergen op zoom (D) volumemaat en aanbiedfrequentie restcontainer

Halderberge (D) volumemaat en aanbiedfrequentie restcontainer

Roosendaal (D) volumemaat en aanbiedfrequentie restcontainer

Etten-Leur  (D) aanbiedfrequentie  restcontainer

Oosterhout (D) aanbiedfrequentie gft- en restcontainer en gewicht restcontainer

Zundert (D) dure zak

Baarle-Nassau volumemaat en grootte huishouden

Steenbergen volumemaat gft- en restcontainer

Alphen-Chaam een- en meerpersoons huishouden

Breda een- en meerpersoons huishouden

Moerdijk een- en meerpersoons huishouden

Tholen een- en meerpersoons huishouden

Geertruidenberg een, twee, drie- en meerpersoons huishouden


