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Onderzoeken afvalinzameling
Afvalinzameling Bewonersonderzoek en Benchmark Limburgse gemeenten

Geachte raadsleden,
Bij deze wil het college u graag informeren over:
1. Benchmark huishoudelijk Afval Limburgse gemeenten
2. Het bewonersonderzoek afval 2017
De nieuwe manier van afval inzamelen wordt vanaf 1 januari 2018 in de hele gemeente uitgevoerd.
Hoe scoort de gemeente Peel en Maas landelijk met deze manier van inzamelen, en zijn de inwoners
tevreden over de wijze waarop het afval wordt ingezameld?
De bijgevoegde onderzoeken geven hier inzicht in.
1. Benchmark huishoudelijk afval 25 Limburgse gemeenten.
De Benchmark Huishoudelijk Afval is een jaarlijks initiatief waaraan circa 180 gemeenten meedoen.
Dit jaar hebben ook 25 gemeenten van ASL (AfvalSamenwerking Limburg) aan de
benchmark light meegedaan. Benchmarken is een vorm van prestatiemeting waarbij gemeenten en
inzamelbedrijven aan de hand vastgestelde indicatoren hun afvalprestaties vergelijken.
De afvalprestaties worden vergeleken op: milieu (mate van afvalscheiding, hoeveelheid restafval),
kosten, dienstverlening/vaardigheden.
De benchmark voor de gemeente Peel en Maas is uitgevoerd voor 8 kernen, waar de nieuwe manier
van inzamelen wordt toegepast (dus excl. Meijel, Kessel en Kessel-Eik).
Afvalscheiding
Twee Limburgse gemeenten voldoen aan de landelijke VANG (Van Afval naar Grondstof) doelstelling
van 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020. De gemeenten Horst aan de Maas en Peel en
Maas!
De doelstelling van de raad in 2011 was 50 kg restafval per inwoner per jaar in 2015, en 25 kg in
2020. Dit gaat om fijn restafval dat huis aan huis wordt ingezameld. Het nieuwe inzamelsysteem geeft
een resultaat van 38 kg restafval per inwoner per jaar. Andere afvalstromen worden goed gescheiden.
In Peel en Maas
Afvalstroom
Rest afval
38
Gft
190
Oud papier
76
Plastic Metaal Drankkartons
40
Glas
22
Textiel
8
Kca
1,6
Luiers
4,1
Hoeveelheden in kg per inwoner per jaar

Gemiddeld in Limburg
(benchmark)
160
109
56
22
22
5
1,3
3,8

Milieupark
Bij het milieupark Peel en Maas wordt relatief veel afval gebracht (255 kg tegenover 133 kg gemiddeld
per inwoner per jaar in de benchmark).
Dit komt doordat het milieupark servicegericht is: laagdrempelig met lage toegangstarieven. Daarnaast
is Peel en Maas een landelijke gemeente, met veel groen.
Afvalbeheerskosten
Peel en Maas heeft lagere afvalbeheerkosten dan gemiddeld in Limburg. In het rapport is
geconstateerd dat er sprake is van een duidelijk lineair verband tussen hoeveelheid restafval en de
afvalbeheerkosten. Hoe lager de hoeveelheid restafval, hoe lager de afvalbeheerkosten. Op zich ook
wel voorstelbaar: ongescheiden restafval kost geld, terwijl gescheiden afval (grondstoffen) geld
oplevert of lagere verwerkingskosten met zich meebrengt.
2. Bewonersonderzoek
Bij de afvalproef is in 2015 in de kernen Panningen en Koningslust een tevredenheidsonderzoek
uitgevoerd, hieruit bleek dat inwoners tevreden zijn, en dat inwoners het nieuwe systeem van afval
hoger waarderen dan het oude systeem. Hierna is het inzamelsysteem uitgerold in de rest van de
gemeente.
In 2017 is een opnieuw een onderzoek uitgevoerd in de kernen Maasbree, Helden, Baarlo, Grashoek
en Beringe. Daarnaast is onderzoek gedaan naar de mate van tevredenheid over het milieupark en de
diverse inzamelpunten, hergebruik en de communicatie rondom afval.
Conclusies
De inwoners zijn tevreden over de wijze van afvalinzameling, dat blijkt uit het rapportcijfer van 7,5.
Mensen zijn bewust bezig met afvalscheiding en vinden een duurzame leefomgeving belangrijk. Het
gros van de inwoners geeft aan dat ze hergebruik van oude spullen en materialen belangrijk vindt. Het
afval scheiden kost weinig moeite. Mensen zijn tevreden over het milieupark en over de
communicatie. De papieren afvalkalender wordt veel gebruikt.
Tenslotte: een aantal aanbevelingen.
 Kan de service naar de burger verbeterd worden? Bijvoorbeeld onderzoek naar extra
inzamelpunten (en het schoonhouden van de inzamelpunten), meer grof afval aan huis
ophalen?
 Onderzoek naar mogelijkheden van meer hergebruik van afgedankte spullen en materialen.
 Communicatie is en blijft erg belangrijk.
3. Eindconclusie van de twee onderzoeken
De wijze van afvalinzameling in de gemeente Peel en Maas is succesvol. Er wordt voldaan aan de
landelijke doelstelling, tegen redelijke kosten en de inwoner is tevreden.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Peel en Maas,
de gemeentesecretaris/directeur,
L.P.H. Breukers

de burgemeester,
W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Bijlage 1 Benchmark huishoudelijk Afval Limburgse gemeenten (ASL)
Bijlage 2 Bewonersonderzoek afvalinzameling 2017
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