
Bronckhorst Spreekt 
 'Afvalstoffenheffing'

Respons en betrouwbaarheid

U ontvangt deze factsheet omdat u lid bent van het inwonerspanel ‘Bronckhorst
Spreekt’ en in februari en maart 2019 een onderzoek naar afvalstoffenheffing heeft
plaatsgevonden. Graag delen wij enkele belangrijke resultaten met u en stellen we u
op de hoogte van het vervolg.

61%

39%

In totaal hebben 1.079 van de 1.760 panelleden
deelgenomen aan het onderzoek. Een
deelnemerspercentage van 61%. Door het grote
aantal deelnemers is het onderzoek statistisch
betrouwbaar, nauwkeurig en representatief over
woonplaats en het geslacht.

Buitengebied Bebouwde kom

Groene
container

Grijze
container

51% van de respondenten
uit het buitengebied biedt
zowel hun grijze als groene
container aan voor lediging
door Circulus Berkel.  

 

+

26% biedt alleen de grijze container aan voor
lediging. 3% van de respondenten uit het
buitengebied biedt alleen de groene container aan
voor lediging door Circulus Berkel. 20% biedt hun
grijze en groene container niet aan voor lediging
door Circulus Berkel.

Een derde (33%) van de respondenten uit de
bebouwde kom maakt wel eens gebruik van de
mogelijkheid om restafval naar ondergrondse
restafval containers te brengen. 66% doet dit
nooit. Een meerderheid (86%) hiervan weet wel
waar de ondergrondse restafvalcontainers zich
bevinden.

Top 3 - Reden geen gebruik ondergrondse

container:

60%

Gemak grijze
container

De afstand Niet hygiënisch

11% 7%

"De huishoudens in de gemeente Bronckhorst zetten

de grijze container in 2018 gemiddeld nog maar vier

keer aan de weg. Om de hoeveel weken mag bij u de

grijze container opgehaald worden?"

22% : een keer per vier weken

55% : een keer per 8 weken

14%  : ik heb geen grijze container meer
 

"De container voor restafval wordt steeds minder

vaak aangeboden. U kunt uw container iedere week

aanbieden. Stel dat de gemeente overweegt om de

inzamelfrequentie te verlagen. Hoe vaak wilt u uw

container aanbieden?"

2%  : iedere week

11% : een keer per 2 weken

23% : een keer per 4 weken

24% : een keer per 8 weken

31%  : minder vaak dan een keer per 8 weken

 



Wat gebeurt er met de resultaten?

Tarieven

"Weet u, zonder dit op te zoeken, het bedrag dat

u jaarlijks kwijt bent aan afvalstoffenheffing?"

62% 38%

31% van de respondenten is tevreden met de

kosten van de afvalinzameling in de gemeente

omdat zij zich beseffen dat de gemeente vele

mogelijkheden biedt om van het afval af te komen.

Tarief 140 liter
grijze container:
ongeveer €12,50

30%

Tarief storting afvalzak
in ondergrondse

container: ongeveer
€2,00

27%

"Stel dat de gemeente besluit dat het restafval niet

meer aan huis met containers wordt opgehaald. U

moet dan het restafval wegbrengen naar een

ondergrondse container in uw buurt. Niet elke

inwoner is bereid of in de gelegenheid om het

restafval weg te brengen. Deze inwoners kunnen er

voor kiezen tegen een aanvullend tarief bovenop het

vastrecht en het tarief per aanbieding de grijze

containers te blijven gebruiken. Hoeveel geld zou u

er jaarlijks extra voor over hebben om toch gebruik

te kunnen maken van een grijze container voor

restafval?"

37% : als ik moet betalen, dan zie ik er van af

28% : 25 euro per jaar

11% : 50 euro per jaar

3%  : 75 euro per jaar

3%  : 100 euro per jaar 
 

De uitkomsten van de enquete en de inwoneravond van 19 maart 2019 gebruikt de
gemeente voor het uitwerken van verschillende voorstellen voor de inzameling van de grijze
en groene container. In mei 2019 legt de gemeente deze voorstellen via het inwonerpanel
aan u voor. Hiermee wordt duidelijk wat de voorkeur van het inwonerpanel is. Burgemeester
en wethouders gebruiken deze voorkeur voor een voorstel dat in juli 2019 in de
gemeenteraad wordt behandeld. Dan wordt duidelijk hoe de afval- en grondstofinzameling er
vanaf 1 januari 2020 uitziet en wat de tarieven afvalstoffenheffing zijn.


