
Bronckhorst Spreekt 
 'Afvalstoffenheffing' (onderzoek II)

Respons en betrouwbaarheid

U ontvangt deze factsheet omdat u lid bent van het inwonerspanel ‘Bronckhorst Spreekt’ en
in juli 2019 een onderzoek naar afvalstoffenheffing heeft plaatsgevonden. Dit is het tweede
panelonderzoek met betrekking tot afvalstoffenheffing. Afgelopen maart was er daarnaast
een opinietafel, waarbij ongeveer honderd mensen aanwezig waren. Op basis hiervan heeft
de gemeente voor huidig onderzoek een aantal keuzes opgesteld over de wijze van
inzamelen van de afvalstromen en de afvalstoffenheffing. Deze keuzes zijn voorgelegd aan
deelnemers van het panel Bronckhorst Spreekt. Ook inwoners die geen lid zijn van het
gemeentepanel konden deelnemen aan het onderzoek. Graag delen wij enkele belangrijke
resultaten met u en stellen we u op de hoogte van het vervolg.

55%

45%

 

In totaal hebben 1.005 van de 1.817 panelleden deelgenomen aan
het onderzoek. Een deelnemerspercentage van 55%. Daarnaast
hebben 137 inwoners deelgenomen aan het onderzoek die geen
lid van zijn van het gemeentepanel 'Bronckhorst Spreekt'. Het
totaal aantal deelnemers komt hiermee op 1.142. Door het aantal
deelnemers is het onderzoek statistisch betrouwbaar, nauwkeurig
en representatief over woonplaats en het geslacht.

Restafval inzamelen

Voor het afval dat geproduceerd wordt, heeft gemeente Bronckhorst een inzamelingssysteem. Hiermee wordt

bijgedragen aan een duurzame toekomst. Echter, de huidige afvalstoffenheffing dekt de kosten niet. Een verhoging

van de afvalstoffenheffing is noodzakelijk om het huidige inzamelsysteem te behouden. 

Welke optie voor het inzamelen van het restafval heeft uw voorkeur?



GFT-container minder vaak legen

Eén van de mogelijkheden om de kosten te

beperken, is de GFT-container minder vaak

legen. Wat heeft uw voorkeur?

GFT-container variabel

legen: in de winter eens in

de vier weken, in de zomer

elke twee weken

49%

44%

2%

6%

GFT-container het hele jaar

door eens in de twee weken

legen (duurste optie)

GFT-container één keer in

de vier weken

legen (goedkoopste optie)

Weet ik niet/ geen

mening

Wat gebeurt er met de resultaten?

De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in een notitie “Het Nieuwe inzamelen” Deze
notitie wordt op 31 oktober 2019 behandeld in de gemeenteraad. Op basis van deze notitie
neemt de raad besluiten over de hoogte van de afvalstoffenheffing in 2020 en een mogelijke
wijziging van het inzamelsysteem vanaf 1 januari 2020.

Pluspakket met keuzecontainer aan huis

Het is een mogelijkheid om het inzamelsysteem

te wijzigen. De gemeente biedt een basispakket

(restafval zelf wegbrengen), een pluspakket

(grijze container voor restafval) en een

zorgpakket (grijze container tegen verlaagd

tarief) rondom de afvalinzameling.

Zou u gebruik willen maken van het

pluspakket, met (tegen betaling) de

keuzecontainer (grijs) aan huis?

Ja, ongeacht de

extra kosten

Ja, behalve als het

me te duur wordt

Nee Weet ik niet/ geen

mening

8% 38%

47% 7%

De leging van de keuzecontainer vindt plaats op afroep. Hoe vaak wilt u de

mogelijkheid om deze keuzecontainer aan de weg te zetten?

Let op! Deze vraag is alleen beantwoord door deelnemers die mogelijk gebruik willen maken van het pluspakket.

1 keer per 8 weken 1 keer per 4 weken Weet ik niet/

geen mening(goedkoopste optie) (duurste optie)

63% 27% 10%


