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Geachte panellid,

Onlangs heeft u deelgenomen aan het panelonderzoek over

afvalinzameling in de gemeente Brummen. Hartelijk dank voor uw

deelname! Graag delen wij de belangrijkste resultaten met u. Voor alle

resultaten zie het onderzoeksrapport op www.brummenspreekt.nl.

Brummen Spreekt
Het gemeentebestuur van Brummen hecht veel waarde aan de

meningen, ideeën en denkkracht van inwoners. Via het inwonerspanel

‘Brummen Spreekt’ wordt een brede groep inwoners regelmatig om

input gevraagd, over allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente.

Het onafhankelijke onderzoek- & adviesbureau Moventem beheert het

inwonerspanel.

Momenteel heeft Brummen Spreekt 758 leden. Het panel is groeiende

en nagenoeg representatief over de kernen van de gemeente.

Respons en betrouwbaarheid
Ten tijde van het onderzoek waren er 657 panelleden. Met andere

woorden, nadat dit onderzoek was afgerond, zijn nog meer mensen lid

geworden. Echter, deze personen hebben niet kunnen deelnemen

aan dit panelonderzoek.

In totaal hebben 544 van de 657 respondenten aan het onderzoek

deelgenomen. Een effectieve respons-rate van 83%.

Door het omvangrijke aantal personen dat heeft deelgenomen aan het

onderzoek, kunnen statistisch met 95% betrouwbaarheid en een

foutmarge van ca. 4% uitspraken worden gedaan over alle klanten/

inwoners van de gemeente.

Onderzoeken op basis van een steekproef geven (kleine) afwijkingen

ten opzichte van de werkelijkheid. Deze afwijking is afhankelijk van de

grootte van de steekproef. Gangbaar hierbij is een statistische

betrouwbaarheid van 95% en foutmarge van 5%. De resultaten van dit

onderzoek geven dus een betrouwbaar en nauwkeurig beeld van de

mening van de inwoners van de gemeente Brummen.

Tevredenheid afvalinzameling
De overgrote meerderheid van de respondenten is (zeer) tevreden

over de inzameling van o.a. het papier (95%) en groente-, fruit- en

tuinafval (85%). Onderstaande figuur laat zien dat de grootste

ontevredenheid bestaat over de inzameling van grof huishoudelijk- en

grof tuinafval.

Ruim 65% van de respondenten blijkt (zeer) tevreden over de

gemeentelijke informatievoorziening over afvalinzameling. Een kleine

(9%) is hierover (zeer) ontevreden.

http://www.brummenspreekt.nl/
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Afvalscheiding
Vrijwel alle respondenten geven aan het papier altijd of vaak te

scheiden en ook het glas blijkt doorgaans te worden gescheiden van

het restafval. Het grove tuin- en huishoudelijke afval wordt door een

kleine 20% soms of zelfs nooit gescheiden.

In totaal blijkt circa 55% van de respondenten al het afval te scheiden.

Voornaamste reden hiervoor is het milieu (49%). Redenen om niet (al)

het afval te scheiden zijn de hoeveelheid moeite die het kost (12,5%)

en de overlast, zoals stank en ongedierte, die het veroorzaakt

(12,5%).

Inzameling
In 2013 werd in de gemeente Brummen per inwoner 150 kilogram

restafval ingezameld, waarvan circa 75% geen restafval bleek maar

herbruikbaar materiaal. In de beleving van ruim 72% van de

respondenten ligt dit percentage bij hun eigen huishouden (veel)

lager.

Aangezien er steeds minder restafval in de restcontainers

aangeboden gaat worden, overweegt de gemeente de

afvalinzameling via de grijze container met een andere frequentie te

gaan doen. De figuur hieronder laat zien dat ruim 51% van de

respondenten de voorkeur heeft voor een frequentie van één keer per

vier weken met de mogelijkheid om restafval met een pas naar een

ondergrondse container te brengen.

Gemeente Brummen heeft de ambitie om de 150 kilo restafval terug te

brengen naar 100 kilo per inwoner per jaar. Dit betekent wekelijks

ongeveer 2 kilo restafval per inwoner. Circa 54% van de

respondenten is bereid om deze hoeveelheid, indien nodig, zelf weg

te brengen naar een inzamelpunt (ondergrondse container). Van deze

groep is 36% bereid dit op buurtniveau weg te brengen, 33% op

wijkniveau en 30% op dorpsniveau.
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Inzameltarieven
Voor het ledigen van de groencontainer van 140 liter betaalt men op

dit moment € 3,20 per keer dat deze aan de weg gezet wordt. Ruim

65% van de respondenten vindt het geen goed idee het ledigen van

de groene container gratis te maken en het vastrecht te verhogen met

ongeveer € 30,-. Een kleine 30% vindt dit wel een goed idee.

Het ledigen van de grijze container van 140 liter kost op dit moment

€ 4,43. Als het tarief voor de groene container verder naar beneden

zou gaan, dan zou 19% minder gft-afval in de grijze container

deponeren. Circa 64% geeft aan sowieso geen gft-afval in de grijze

container te deponeren.

De voorkeur van 45% van de respondenten gaat uit naar een extra

container aan huis voor de inzameling van plastic en sappakken.

Ruim 36% is van mening dat dit het beste ingezameld kan worden via

centrale inleverpunten.

Brengvoorzieningen

Circa 37% van de respondenten is tevreden over de brengvoorziening

van Circulus-Berkel in Zutphen waar men onder andere snoeiafval,

grof huishoudelijk afval en bruin- en witgoed naartoe kan brengen. In

kernen Brummen en Eerbeek ligt dit percentage respectievelijk op

43% en 26%. Ontevredenheid bestaat er met name over de af te

leggen afstand naar het brengpunt. Ongeveer 22% zou gebruik willen

maken van het afvalbrengpunt van Circulus-Berkel in Apeldoorn-Zuid.

In Eerbeek is dit 43%, tegenover 5% in Brummen.

Maandelijks hebben inwoners de mogelijkheid om klein chemisch

afval, bruin- en witgoed en asbest naar de gemeentewerf in Brummen

of de voormalige gemeentewerf in Eerbeek te brengen. Ongeveer

52% van de respondenten is tevreden over deze voorziening

tegenover 23% die hierover ontevreden is. In dit geval zijn de

beperkte openingstijden vaak een reden voor ontevredenheid.

Suggesties en ideeën

Van de respondenten blijkt 9% op dit moment op enige manier actief

bij de inzameling van afvalstromen, zoals papier of zwerfvuil.

Ongeveer 19% zou dit (op incidentele basis) wel willen doen, 40%

heeft suggesties of ideeën over slimme manieren voor

afvalinzameling door inwoners en 42 respondenten staan er wel voor

open om een actieve rol te spelen om het gedrag van afvalscheiding

door inwoners te verbeteren.
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Deze samenvatting is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks deze uiterste zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie fout en/of onvolledig is.

Moventem en gemeente Brummen zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden

informatie.

Wat gebeurt er met de onderzoeksresultaten?
De gemeente wil de hoeveelheid restafval in de komende jaren fors

terugdringen. Door zoveel mogelijk herbruikbaar materiaal apart in te

zamelen en het afval dus beter te scheiden, moet de hoeveelheid

restafval in 2018 zijn teruggebracht tot maximaal 100 kilo per inwoner.

Dat is de ambitie die is verwoord in het uitvoeringsplan ‘Van afval naar

grondstof’ dat het college van burgemeester en wethouders op 4

november 2014 heeft vastgesteld. In het plan zijn diverse projecten

opgenomen waarmee de gemeente Brummen samen met al haar

inwoners aan de slag gaat. Het uitvoeringsplan is overigens een

uitwerking van het beleidsplan dat de gemeenteraad in 2013 heeft

vastgesteld.

Voordat een aantal wijzigingen in de afvalinzameling worden

doorgevoerd wil het gemeentebestuur nog beter weten hoe haar

inwoners over dit onderwerp denken. Daarom zijn de resultaten van

dit onderzoek over afval onder het inwonerspanel belangrijk om mee

te wegen bij besluiten die in de komende periode worden genomen.

Samen met Circulus-Berkel maakt de gemeente nu een voorstel over

hoe we afval nog beter kunnen scheiden en inzamelen. Mede aan de

hand van de resultaten van het inwonerspanel wil het college ook de

gemeenteraad meenemen in alle overwegingen en uiteindelijke

besluitvorming over afvalinzameling. Daarom wordt dit onderwerp

besproken in een extra opiniërende vergadering van de

gemeenteraad op 28 mei 2015.

Contact
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Zie www.brummenspreekt.nl of

neem contact op met Luc Oonk van Moventem. Hij staat u graag te

woord. Luc is te bereiken via telefoonnummer (0575) 84 3738 of per

mail via info@brummenspreekt.nl.
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