
Afvalinzameling
In april/ mei 2020 heeft er een onderzoek over afvalinzameling plaatsgevonden onder de leden van het inwonerspanel Bodegraven-
Reeuwijk Spreekt.  Graag delen wij enkele belangrijke resultaten met u en laten we u weten wat we met de resultaten doen. 

Respons en betrouwbaarheid
In totaal hebben 1.048 van de 1.551 panelleden deelgenomen aan het onderzoek: een deelnemerspercentage van 68%. Uit dit

percentage kan worden afgeleid dat er een hoge betrokkenheid is onder de panelleden van Bodegraven-Reeuwijk Spreekt. Met het
aantal respondenten kunnen er betrouwbare uitspraken worden gedaan over de populatie. 

Afval scheiden en inzamelen
9% woont in een

hoogbouwwoning

79% woont in een
laagbouwwoning

Over het algemeen
houden respondenten

alle soorten afval
gescheiden van het

restafval.

Papier wordt het vaakst
gescheiden gehouden (100%

altijd/vaak), gevolgd door
glas (97% altijd/vaak). Textiel

wordt het minst vaak
gescheiden (87% altijd/vaak).

Respondenten zijn het
meest tevreden over de

manier waarop papier en
karton wordt ingezameld
(88%) en het minst over
de inzameling van textiel

(57%).

De meest genoemde redenen om
afval te scheiden zijn: het is goed voor
het milieu (72%), het bespaart ruimte
in de zak voor restafval (40%) en het

is een kleine moeite (34%).
De meest genoemde redenen om
niet (al het) afval te scheiden zijn:
het veroorzaakt overlast (47%), ik
heb er onvoldoende ruimte voor

(27%) en ik heb nog ruimte over in
de restafvalzak (14%).

11% woont in het
buitengebied



Wat gebeurt er met de resultaten?

50% is bereid om maximaal 250 meter
verder te lopen naar een ondergrondse

restcontainer.  29% betaalt liever 5
euro meer om de afstand te behouden

zoals die nu is. 

Over het algemeen zijn
respondenten bereid om afval

weg te brengen voor hun
minder valide buren (80%).

53% is niet bereid om €7 meer te
betalen voor de inzameling van PMD
in aparte containers. Verder is 72%
niet bereid om meer te betalen voor

een PMD nascheidingsysteem.

66% is tegen het verlagen
van de vergoeding van oud

papier door verenigingen, als
dat ten koste gaat van het

sociale werk.

Mogelijkheden bezuinigingen en handhaving

55% geeft aan niet bereid te
zijn om afval naar het ABS van
Alphen/ Woerden te brengen
om een eventuele heffing van

€7 tot €10 te voorkomen. 

24% wist dat de gemeente vier keer per
jaar klein chemisch afval ophaalt. 88%

hiervan geeft aan geen enkele keer
gebruik te hebben gemaakt van de

chemokar.

73% is voorstander van het
opleggen van strafrechtelijke

boetes van circa €90, als
achterhaald kan worden wie zich

niet aan de regels heeft gehouden. 

Van de overige 12%
is 71% bereid om klein

chemisch afval naar een
afvalstation te brengen.

Bodegraven-Reeuwijk is goed op weg in de transitie van afvalinzameling naar hergebruik van grondstoffen. In  2019 was
het scheidingspercentage 77% en dat is boven de landelijke ambitie. De Raad heeft gevraagd om een discussie over afval,

zodat ze de juiste balans kan zoeken tussen Milieu, Service en Kosten. Deze discussie zal in september 2020
plaatsvinden. De resultaten van de enquête zijn een vorm van democratische ruggespraak voor deze discussie en het

Afval & Schoonbeleid 2020-2025.


