
'Afval'
 U ontvangt deze factsheet omdat u lid bent van het inwonerspanel ‘Berkelland

Spreekt’ en u in oktober heeft deelgenomen aan het onderzoek over
afval binnen de gemeente Berkelland. Hartelijk dank voor uw deelname! Graag
delen wij enkele belangrijke resultaten met u en stellen we u op de hoogte van
het vervolg.

 

Dataverzameling
 

Aan het onderzoek namen in totaal 1.812 respondenten uit de gemeente deel. Hierbij
is gebruik gemaakt van het inwonerspanel Berkelland Spreekt en daarnaast hebben
aanwezigen bij de diverse inloop- en thema-avonden de mogelijkheid gekregen hun
mening achter te laten. 

1.812
 

Wijze van afvalinzameling
 

Respondenten is een viertal scenario's voor afvalinzameling voorgelegd, gevraagd is deze op volgorde
van voorkeur te zetten. De 4 scenario's zijn hieronder gevisualiseerd.

 

Scenario 1: Inzameling met 3 containers
 (inzameling grijze container 1x in de 4 weken)

 

Scenario 2: Inzameling met 3 containers
 (inzameling grijze container 1x in de 8 weken)

 

Scenario 3: Inzameling met 3 containers (extra
mogelijkheid om restafval tegen betaling te

brengen naar ondergrondse containers) 
 

Scenario 4: Omgekeerd inzamelen (restafval zelf
wegbrengen naar ondergrondse container) 

 

Het merendeel van de respondenten (71%) heeft een voorkeur voor scenario 1, waarbij de grijze container
1x per 4 weken wordt opgehaald. Bij 14% van de respondenten gaat de voorkeur uit naar een
vergelijkbare situatie waarbij daarnaast ook de mogelijkheid bestaat restafval weg te brengen naar een
ondergrondse container (scenario 3). Ruim 66% geeft aan dat scenario 4 de minste voorkeur heeft. 

 
Respondenten binnen de diverse leeftijdscategorieën hebben min of meer gelijke
voorkeuren als het gaat om de wijze van afvalinzameling. In alle categorieën geniet
scenario 1 de voorkeur. Scenario 2 scoort iets hoger dan gemiddeld onder respondenten
uit de leeftijdscategorieën 70-79 en ouder dan 79 jaar en lager bij respondenten uit de
leeftijdscategorieën <29 jaar, 30-39 en 40-49 jaar. Het omgekeerde geldt voor scenario
3; deze variant scoort enigszins beter bij respondenten uit de drie laatstgenoemde
leeftijdscategorieën. 

 
Verschillen tussen de voorkeuren van respondenten uit de diverse soorten huishoudens
blijken nihil. Ook in dit geval gaat de voorkeur uit naar scenario 1. Respondenten
uit éénoudergezinnen met een jongste thuiswonende kind van 12 jaar of ouder hebben een
enigszins meer uitgesproken voorkeur voor scenario 1.

 Ook binnen alle kernen in de gemeente hebben de respondenten een voorkeur voor
scenario 1. Zo scoort scenario 1 relatief hoog in Rietmolen en Haarlo en scoort scenario 2
relatief laag in Haarlo en Beltrum.   

 

Stellingen over afvalinzameling
 

In het voorjaar en najaar zamelen we in de
hele gemeente grof tuinafval in. Dat gebeurt
huis-aan-huis in de kernen en op afroep in
het buitengebied. Daarnaast is een dag in
het voorjaar en een dag in het najaar dat u
grof tuinafval kunt brengen naar één van de
11 standplaatsen. Van deze standplaatsen
wordt weinig tot geen gebruik gemaakt. 

 

Stellingen over afvalinzameling
 

In het voorjaar en najaar zamelen
we in de hele gemeente klein
chemisch afval in. Het klein
chemisch afval kunt u ook twee
keer per jaar gratis bij een mobiel
brengpunt inleveren. Van deze
brengpunten wordt weinig tot
geen gebruik gemaakt.

 

"In de toekomst gaan we
misschien over op
containers voor oud
papier. Inzameling van
oud papier met
containers is een goed
idee".

 

Stelling 1
 

Stelling 2
 

Stelling 3
 

57% van de respondenten jonger dan 30
jaar is het eens met deze stelling, bij de
categorie 70-79 jarigen is dit 83%. 

 

74,5%
 

14,7%
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Bij éénoudergezinnen met een jongst
thuiswonend kind onder de 12 jaar en bij
gezinnen met het jongst thuiswonend kind
onder de 12 jaar is respectievelijk 62% en
70% het eens met de stelling.

 

Respondenten uit het buitengebied zijn
het in 69% van de gevallen eens met de
stelling, in Haarlo ligt dit percentage op
95%. 

 

Binnen alle leeftijdscategorieën
is minimaal 78% het eens met
de stelling. 

 

19% van de éénoudergezinnen
waarvan het jongste thuis-
wonende kind onder de 12 jaar is,
is het oneens.

 

In Rietmolen is 76% het eens
met de stelling, in Rekken is dit
91%. 

 

Bij respondenten jonger dan 30
jaar en tussen de 30 en 39 jaar is
respectievelijk 50% en 53% het
eens met de stelling. Bij de
categorieën 60-69 jaar en 70-79
jaar is dit respectievelijk 36% en
32%.   

 
Bij tweepersoonshuishoudens
zonder (thuiswonende) kinderen
is 38% het eens met de stelling. 

 

Respondenten uit Rietmolen zijn
het in 55% van de gevallen eens
met de stelling, in Haarlo is dit
32%. 

 

  "Het vier keer per jaar (2 x
voorjaar en 2 x najaar) huis-aan-

huis inzamelen van grof tuinafval,
en het stoppen met de huidige 11

brengplaatsen hiervoor, is een
goed idee."  

 

 "Het stoppen met de huidige
11 brengplaatsen, en daarvoor

in de plaats 4 keer per jaar
huis-aan-huis inzamelen van

klein chemisch afval (2 x
voorjaar en 2 x najaar), is een

goed idee."  
 

Wat gebeurt er met de onderzoeksresultaten?
 

De uitkomsten van de enquête zijn verwerkt in 18 maatregelen die er voor moeten gaan zorgen dat het
huishoudelijk afval beter gescheiden wordt. Deze maatregelen maken onderdeel uit van het plan 'Van Afval
Naar Grondstof'.

  
De gemeenteraad neemt op 23 januari een besluit over het nieuwe plan ‘Van Afval Naar Grondstof’.

 


