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1. INLEIDING 

1.1 Ondersteuningsvraag 

Het voorgestelde nieuwe afvalbeleid in Diemen houdt in dat het serviceniveau op 
grondstoffen verder wordt opgeschroefd en het serviceniveau op restafval verder verlaagd 
wordt. In de praktijk betekent dat voor de burgers: méér containers aan huis. De hulpvraag 
van de gemeente Diemen heeft vooral betrekking op een wijk met grondgebonden 
woningen die alle fracties wegbrengen in verzamelcontainers in de wijk. Deze mensen 
hebben nu nog geen container aan huis, maar mogelijk gaat dit in de toekomst veranderen.  
 
1.2 Vorm en inhoud 

De gemeente Diemen heeft een bureau gezocht met ervaring in participatietrajecten met 
bewoners bij de implementatie van nieuw afvalbeleid. Een bureau waarmee de gemeente 
kan sparren over de opzet van een dergelijk traject. Een bureau dat weet wat wel en wat 
niet werkt in verschillende wijken, aangezien de participatie per wijk wordt uitgevoerd. 
 
De planning van de gemeente Diemen is dat de gemeenteraad op 30 mei het nieuwe 
afvalbeleid vaststelt. Na de zomervakantie is de verwachting om in de tweede helft van 2019 
met het participatietraject aan de slag te gaan. De ondersteuning heeft betrekking op de 
periode na de zomervakantie en betreft sparren over het traject na de zomer waarbij 
bewoners worden betrokken. 
 
1.3 Opbouw rapportage 

Om deze rapportage zelfstandig leesbaar te maken zijn in de eerste hoofdstukken de 
belangrijkste conclusies van de diverse onderliggende stukken, die zijn aangeleverd door de 
gemeente Diemen, opgenomen. Dit betreft: 
 
- Hoofdstuk 2: Stand van zaken afvalbeleid (gemeente Diemen) 
- Hoofdstuk 3: Participatiebeleid gemeente Diemen (gemeente Diemen) 
- Hoofdstuk 4: Blauwdruk afvalbeleid (gemeente Diemen) 
- Hoofdstuk 5: Rekenkamerrapport 2017 – Een kwestie van fatsoen (Rekenkamer) 
 
In hoofdstuk 6 hebben wij onze visie op participatie bij het tot stand komen van afvalbeleid 
opgenomen. In hoofdstuk 7 hebben wij ons advies voor de gemeente Diemen nader 
uitgewerkt, gerelateerd aan de onderliggende stukken en onze visie. 
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2. STAND VAN ZAKEN AFVALBELEID 

2.1 Inleiding 

Afvalscheiding is voor de meeste Diemenaren de normaalste zaak van de wereld. In Diemen 
kunnen bewoners al het huishoudelijk afval gescheiden wegbrengen. Gft, papier en karton, 
plastic en drankkartons, glas en textiel kan worden weggebracht naar ondergrondse 
containers in de buurt of bij de winkelcentra. Omdat de gemeente Diemen het nut en de 
noodzaak ziet van afvalscheiding en toe wil naar een meer circulaire samenleving, is de 
laatste jaren veel geïnvesteerd om de voorzieningen voor het wegbrengen van recyclebare 
materialen op orde te brengen.  
 
Figuur 1: huidige wijze van afvalinzameling 

 
 
Ondanks deze inspanningen belandt veel recyclebaar materiaal nog steeds in het restafval 
en dat is zonde. Zonde voor zowel het milieu als voor de portemonnee. Recyclebare 
materialen zijn namelijk steeds beter te hergebruiken, ze leveren geld op terwijl restafval 
verreweg de duurste afvalstroom is om te verwerken. 
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2.2 Rekenkamerrapport 

De Rekenkamer Diemen heeft in 2017 onderzoek gedaan naar het afvalbeleid van gemeente 
Diemen. Onderdeel van het onderzoek is onder andere een inwonersconsultatie, die veel 
inzicht geeft naar hoe men in Diemen naar de afvalinzameling kijkt. In hoofdstuk 4 is een 
nadere uitwerking van het rekenkamerraport en de belangrijkste conclusies opgenomen. 
 
2.3 Coalitieakkoord 

In het Coalitieakkoord Diemen 2018 – 2022 genaamd Duurzaam Samenleven staat over het 
reduceren van restafval het volgende: 
 
“De afgelopen jaren zijn stappen gezet in verbetering van het afvalinzamelsysteem. Toch 
produceert de gemiddelde Diemenaar op dit moment meer dan van 220 kilo restafval. We 
hebben in dat opzicht een achterstand. Hoe meer we weten van de lokale en wereldwijde 
gevolgen van onze afvalberg, hoe meer we erkennen dat ons huidige systeem niet past bij de 
noodzakelijke overgang naar een meer circulaire samenleving. We investeren in significante 
reductie van afval en in het bijzonder restafval: 
- Het Diemens afvalbeleid komt in het teken te staan van scheiding en reductie.  
- Doel is het significant terugdringen van de hoeveelheid ongescheiden restafval richting de 

landelijke norm van 100 kilo. 
- Een wijziging van het afvalsysteem is daarbij onvermijdelijk. 
- Belanghebbenden, burgers en Daarom Duurzaam Diemen worden betrokken bij het 

vormgeven hiervan. 
- De effectiviteit van positieve financiële prikkels wordt hierbij betrokken.” 
 
2.4 Nieuw beleid 

Aan de raad is een nieuw afvalbeleid toegezegd. Dit moet er na de zomer van 2019 liggen. 
Gekozen is voor de aanpak: de Raad stelt de kaders vast, de inwoners de invulling. Zoals het 
er nu naar uitziet wordt het kader: De service op grondstoffen gaat omhoog, de service op 
restafval gaat naar beneden. Ook wel omgekeerd inzamelen genoemd. Gekozen is om het 
participatieproces voor de daadwerkelijk detailinvulling van het afvalbeleid op te nemen in 
het afvalbeleid. 
 
2.5 Thema avonden met de Raad 

Er hebben reeds 2 thema-avonden plaatsgevonden. Een in januari en één in maart. In januari 
heeft de gemeente Diemen input opgehaald om het omgekeerd inzamelen verder uit te 
kunnen werken. In maart is het participatieproces met de raad onder de loep genomen. 
Tijdens de thema-avonden is ook de opzet voor het participatieproces gepresenteerd. 



 

04-09-19 VANG-Support – Participatie afvalbeleid gemeente Diemen - 6 - 

 
Figuur 2: Participatieproces nieuw afvalbeleid gemeente Diemen 

 
 
2.8 Menukaarten 

Om niet met een volledig blanco verhaal naar de inwoner te gaan, heeft de gemeente 
Diemen zogenaamde menukaarten ontwikkeld. Deze menukaarten zijn ook direct 
onderwerp van discussie. Gaan ze niet te ver? Valt er nog wat te participeren? De insteek is 
om zowel de raadpleging als ook de invoering van het nieuwe systeem per wijk te doen. 
 
Figuur 2: Menukaart en wijkindeling 
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3. BLAUWDRUK AFVALBELEID 

3.1 Kwaliteit boven kwantiteit 

Met het verder oplopende percentage hoogbouw en de huidige inzamelsystematiek in de 
gemeente Diemen zijn de VANG-doelstellingen verre van in zicht. VANG-doelstellingen 
hebben zich de laatste jaren vooral gericht op de hoeveelheid restafval en minder op de 
kwaliteit van de ingezamelde stromen. Landelijk gezien, neemt vooral in gft-afval de 
vervuiling door plastic behoorlijk toe. Aangezien de gemeente Diemen nog een slag te slaan 
heeft zal vooral ingezet worden op de kwaliteit van de ingezamelde grondstofstromen. 
 
3.2 GFT-afval 

Laagbouw met een bereikbare achtertuin krijgt een gft-minicontainer (afmeting is keuze 
voor de inwoner) aan huis. Op deze plaatsen verdwijnen de gft-inzamelpunten in de wijk. 
Hoogbouw en laagbouw zonder bereikbare achtertuin krijgen een afgesloten gft-
inzamelmogelijkheid in de buurt. Voortbordurend op het succes van de laatste in Diemen 
georganiseerde compostdag, kunnen inwoners van Diemen voortaan bij het inleveren van 
tuinafval op de gemeentewerf gratis compost meenemen (op een door de brenger zelf te 
organiseren manier). 
 
3.3 Restafval 

Minicontainers voor restafval worden aan huis wel minder vaak opgehaald. Ook verdwijnen 
de 240 en de 180 liter minicontainer. Er komt een nieuw model kleinere container die 
gemaakt is van gerecycled plastic (keuze voor de inwoner uit een 140 of 80 liter 
minicontainer). 
 
3.4 Plastic en drankkarton (P&D) en oud papier 

De brengvoorzieningen voor P&D en oud papier blijven zoals het is en worden 
geoptimaliseerd (vooral bij hoogbouw). Inwoners die hiervoor de ruimte hebben kunnen een 
oud papier en P&D-container voor aan huis bestellen. Dit is echter geen verplichting. Er 
wordt onderzoek gedaan naar een positieve financiële prikkel voor mensen die oud papier 
en P&D inzamelen, waarbij ook recht wordt gedaan aan mensen die geen mogelijkheid 
hebben voor een extra minicontainer aan huis. 
 
3.5 Scholen, sportverenigingen en kerken 

Afval dat wordt ingezameld op scholen, wordt landelijk gezien aangemerkt als bedrijfsafval. 
Elke school heeft nu nog zijn eigen contract met diverse inzamelaars. Hierdoor is er geen 
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eenduidige wijze van afval scheiden en beleid. Ook ingezameld plastic wordt gezien als 
bedrijfsafval waardoor afzet soms moeilijk is. Diemen haakt aan bij de landelijke 
ontwikkeling waarin steeds meer gemeenten er voor kiezen om scholen mee te nemen in de 
huishoudelijke afvalroute. Aansluitend hierop wordt gekeken of er bij scholen animo is voor 
het zogenaamde Scholenconcept van Meerlanden. Sportverenigingen, scholen en kerken 
ontvangen sinds oudsher een vorm van papiersubsidie. Door de jaren heen zijn er diverse 
regelingen ontstaan, die niet altijd even duidelijk vastliggen. Er komt een nieuw 
subsidieregeling voor het inzamelen van oud papier. 
 
3.6 Bedrijventerreinen en winkelgebieden  

Er wordt onderzocht hoe de gemeente kan ondersteunen in het milieu- en kosteneffectief 
inzamelen van afval- en grondstoffen in de kantoren-, winkel- en dienstensector. Te denken 
valt aan: lokale centrale op- en overslag, joint collecting, collectieve voorzieningen. 
 
3.7 Recycleplein  

Grofvuil brengen naar het recycleplein blijft gratis voor inwoners. Aansluiting wordt gezocht 
met initiatieven als Milieustraat 3.0 en er wordt onderzocht hoe Diemen vorm kan geven 
aan de wens van Den Haag om regionale circulaire ambachtscentra op te richten. 
 
3.8 Grofvuil 

De frequentie van het ophalen van grofvuil wordt verlaagd naar 2 keer per maand. Dit moet 
bijdragen in het beter scheiden van de ingebrachte spullen, is kostenefficiënter, geeft een 
opgeruimder straatbeeld en maakt handhaven op illegaal geplaatst grofvuil makkelijker. 
 
3.9 Buurtinitiatieven en maatwerk 

Wormenhotels, Kuilman-kuilen, luierinzameling, buurtcompost, zwerfvuil opruimen etc.  
 
3.10 Afval voorkomen 

Het hoogst haalbare milieurendement bij afval is natuurlijk het voorkomen van afval. 
Hiervoor gaat Diemen aan de slag met scholen, winkels en Duurzaam Diemen. 
 
3.11 Communicatie 

De communicatie wordt geïntensiveerd. Er komt een thema-website rond afval. 
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3.12 Financiën 

Om de doelstelling in het collegeakkoord met betrekking tot het significant terugdringen van 
het ongescheiden restafval te realiseren, moeten er investeringen worden gedaan. Te 
denken is aan: Het op orde brengen van de ondergrondse afvalcontainers bij hoogbouw, 
extra communicatie, projecten-website, ondersteuning participatie, administratieve 
ondersteuning en het aanstellen van een afvalcoach. Wat te zien is, is dat door de verhoging 
van de verbrandingsbelasting bij een gelijkblijvende hoeveelheid restafval de 
verwerkingskosten verder oplopen. 
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4. PARTICIPATIEBELEID GEMEENTE DIEMEN 

4.1 Inleiding 

In de beleidsnotitie “Burgerparticipatie in Diemen” heeft de gemeente Diemen aangegeven 
hoe zij invulling wenst te geven aan participatie met haar bewoners. Doel van deze nota is 
om het landschap van burgerparticipatie te beschrijven, met name voor de 
beleids- en besluitvorming. Dit moet ertoe leiden dat de gemeente Diemen de intenties om 
burgers meer bij de beleids- en besluitvorming te betrekken op een goede en 
gestructureerde manier kunnen waarmaken. 
 
4.2 Definitie 

De Raad voor het Openbaar Bestuur hanteert de volgende definitie van burgerparticipatie: 
‘De actieve deelname van (groepen) burgers aan de verschillende fasen van het 
beleidsproces. Burgerparticipatie heeft een proactief karakter en betreft een door burgers 
en politiek gelegitimeerd proces, dat een bepaalde procedure kent.’ 
 
Burgerparticipatie houdt dus in dat de burger een aandeel heeft in beleid of plannen van de 
gemeente. Het vraagt om samenwerking en vereist interactie. De term ‘interactief beleid’ 
wordt dan ook vaak als synoniem gebruikt. De term ‘interactief’ betekent niets meer en niets 
minder dan dat er tweerichtingsverkeer is. Bij interactief beleid betrekt een overheid 
burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij het beleid om in open wisselwerking 
met hen tot de voorbereiding, bepaling en uitvoering van beleid te komen. In de definitie 
van de Raad voor het Openbaar Bestuur staat ook dat het gaat om een ‘gelegitimeerd 
proces, dat een bepaalde procedure kent.’  
 
4.3 Niveaus van participatie 

In algemene beschrijvingen van burgerparticipatie wordt veelal de zogeheten 
participatieladder gebruikt om aan te duiden welke soort participatie, welk niveau van 
participatie aan de orde is. In het kader van het beheer van de openbare ruimte wordt een 
vergelijkbare onderscheiding gemaakt. 
 
Informeren 
De politiek en het bestuur bepalen zelf de agenda voor besluitvorming en houden 
belangstellenden hiervan op de hoogte. Zij maken geen gebruik van de mogelijkheid om 
belanghebbenden een inbreng te geven in de beleidsontwikkeling. 
Rol van de participant: toehoorder. 



 

04-09-19 VANG-Support – Participatie afvalbeleid gemeente Diemen - 11 - 

 
Raadplegen 
Politiek en bestuur bepalen in hoge mate zelf de agenda, maar zien deelnemers als 
gesprekspartners bij de ontwikkeling van beleid of bij het nemen van een besluit. De politiek 
verbindt zich echter niet aan de resultaten die uit de gesprekken voortkomen. Het is wel 
raadzaam als de politiek zich verantwoordt over de consultatie. 
Rol van de participant: geconsulteerde. 
 
Adviseren 
Politiek en bestuur stellen in beginsel de agenda samen, maar geven deelnemers 
gelegenheid om problemen aan te dragen en oplossingen te formuleren, waarbij deze 
ideeën een volwaardige rol spelen in de ontwikkeling van beleid. De politiek verbindt zich in 
principe aan de resultaten, maar kan bij de uiteindelijke besluitvorming hiervan 
(beargumenteerd) afwijken. 
Rol van de participant: adviseur 
 
Coproduceren 
Politiek, bestuur en deelnemers komen gezamenlijk een agenda overeen, waarna samen 
naar oplossingen gezocht wordt. De politiek verbindt zich in principe aan deze oplossingen 
met betrekking tot de uiteindelijke besluitvorming. 
Rol van de participant: samenwerkingspartner. 
 
Meebeslissen 
Politiek en bestuur laten de beleids- en besluitvorming over aan de deelnemers, waarbij het 
ambtelijk apparaat een adviserende rol vervult. De politiek neemt de resultaten over, na 
toetsing aan vooraf gestelde randvoorwaarden. 
Rol van de participant: medebeslisser. 
 
4.3 Participatie-niveau afvalbeleid 

Voor de participatie bij het afvalbeleid heeft de gemeente Diemen niet specifiek gekozen 
voor een niveau uit de beleidsnotitie. Ten aanzien van het nieuwe afvalbeleid is er voor 
gekozen om te informeren (niveau 1) in de vorm van bewonersavonden en de bewoners te 
raadplegen (niveau 2) met behulp van de menukaarten. Dit betekent dat er bij het 
ontwikkelen van het afvalbeleid geen uitgebreide participatie met de bewoners plaatsvindt. 
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5. REKENKAMERRAPPORT 2017 – EEN KWESTIE VAN FATSOEN 

5.1 Onderzoeksvraag 

In 2017 heeft de Rekenkamer Diemen een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop de 
gemeente Diemen stuurt op doelrealisatie en in hoeverre doelen ook bereikt worden met 
betrekking tot het afvalbeleid. Om dit te kunnen toetsen heeft een analyse plaatsgevonden 
van het vastgestelde beleid en een analyse van de sturing in de praktijk.  
 
Daarnaast heeft de rekenkamer de ervaring, beleving en ideeën van inwoners over het 
afvalbeleid en uitwerking hiervan in beeld gebracht. Afvalbeleid is immer direct van invloed 
op het handelen van inwoners. Hen wordt gevraagd meer afval te scheiden, afvalstations te 
gebruiken, enzovoorts. Daardoor maakte de beoordeling over het afvalbeleid van inwoners 
van de gemeente Diemen onderdeel uit van het onderzoek. 
 
Ten aanzien van de inwonersconsultatie zijn de volgende vragen gesteld: 
- hoe ervaren inwoners van de gemeente Diemen het afvalbeleid en in hoeverre zijn ze 

hierover tevreden? 
- in hoeverre ervaren inwoners dat ze bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van 

het afvalbeleid in de gemeente Diemen? 
- welke handelingsperspectieven kunnen op basis van de inwonersconsultatie worden 

meegegeven aan de gemeente? 
 
5.2 Conclusies bewonersconsultatie 

Samenvatting 
Uit het onderzoek blijkt dat de meeste inwoners het normaal vinden om afval te scheiden 
voor het milieu, als morele plicht en dat hun gemeente bijdraagt aan de landelijke 
duurzaamheidsdoelstellingen. Deze basis is enorm waardevol voor een effectief afvalbeleid. 
Om de daadwerkelijke medewerking van inwoners nog verder te verbeteren, zou het 
gemeentelijk beleid en de sturing op de uitvoering hiervan verbeterd moeten worden: 
mensen willen hun afval graag op een fatsoenlijke manier kunnen scheiden en wegbrengen 
en vinden dat mensen die niet het fatsoen hebben dit te doen, moeten worden 
aangesproken. 
 
Maatwerk nodig 
Inwoners zijn tevreden over het afvalbeleid van de gemeente maar willen maatwerk. De 
voorwaarden die inwoners stellen aan afvalscheiding zijn onder andere dat het afval wel 
thuis hygiënisch en gescheiden bewaard moet kunnen worden en dat afvalinzamelpunten 
niet meer dan 250 meter van huis zijn. Bij de afvalinzamelpunten verwachten inwoners een 
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schone omgeving (schone handgrepen, ongediertebestrijding, geen zwerfafval) en 
containers niet overvol zijn. Zij ergeren zich aan rondzwervend vuil, mensen en bedrijven die 
hun afval niet fatsoenlijk wegdoen en de gebrekkige handhaving hierop. 
 
De mensen die deel hebben genomen aan de consultatie kwamen met veel oplossingen voor 
de hiervoor geschetste situatie en die bleken te variëren per leefsituatie: hoogbouw, 
laagbouw, fysieke gesteldheid en beschikking over vervoersmiddelen. Om inwoners in de 
gelegenheid te stellen afval fatsoenlijk in te zamelen moet maatwerk geboden worden. Voor 
dat maatwerk is overleg met bewoners nodig en wellicht is het zelfs mogelijk om hen meer 
zelf te laten bepalen hoe ze hun afval met elkaar in de buurt het beste kunnen scheiden. 
 
Mensen willen weten waarvoor ze het doen 
Mensen voelen zich gemotiveerd om afval te scheiden als ze zeker weten dat het ook 
gescheiden wordt verwerkt en hergebruikt. Waarom is gescheiden inzamelen beter dan 
nascheiding? Waarvoor wordt ingezameld gft-afval gebruikt? Wat gebeurt er met het 
ingezamelde plastic afval? Ze willen ook snappen wat het effect is van hun handelen: waar 
zitten voor hen de knoppen waaraan ze kunnen draaien? Inwoners willen bijvoorbeeld een 
financieel voordeel zien als zij een restafvalcontainer bij het huis delen met anderen, als de 
containers kleiner is, als ze minder vaak en veel afval brengen. Ze willen graag een schone 
leefomgeving door zelf blad te rapen, hout te versnipperen en hondenpoep en ander afval 
kwijt te kunnen in open containers en prullenbakken.  
 
De gemeente heeft de taak om die communicatie te verzorgen en daar zit volgens het 
onderzoek van de Rekenkamer ruimte voor verbetering. De gemeente heeft zelf de 
communicatiestrategie ontwikkeld en uitgevoerd. Deze strategie is volgens de 
gesprekpartners nog niet geëvalueerd. De belangrijkste conclusies ten aanzien van het 
betrekken van de inwoners bij (de uitvoering van) het afvalbeleid zijn: 
 

- Laat inwoners zelf meer bepalen (en organiseren) hoe fatsoenlijk afval kan worden 
ingezameld zodat de uitvoering van het afvalbeleid beter aansluit op de leefwereld 
van mensen en daarmee dus effectiever wordt. 

- Handhaaf voor inwoners merkbaarder op onfatsoenlijk afvalgedrag. 
- Evalueer en verbeter de communicatie rondom afvalscheiding om meer medewerking 

van inwoners te krijgen. 
 
De reactie van het College van B&W op de conclusies uit het rekenkamerrapport 
onderschrijft het verzoek om maatwerk in de inzameling van het huishoudelijk afval en dat 
de colour locale van Diemen vraagt om een specifiek lokaal participatie- en 
communicatietraject. Bij de ontwikkeling van nieuw afvalbeleid zal de behoefte en het 
gedrag van inwoners tegen het licht worden gehouden. 
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6. VISIE OP PARTICIPATIE BIJ AFVALBELEID 

6.1 VANG-doelstelling 

Van 250 kilogram naar 100 kilogram restafval per inwoner per jaar en 75% scheiding van 
huishoudelijk afval in 2020. Veel gemeenten in Nederland zijn hard op weg om deze ambitie 
van het Uitvoeringsprogramma Van Afval Naar Grondstof Huishoudelijk Afval (VANG-HHA) te 
halen. Het terugdringen van huishoudelijk afval, recycling hiervan als secundaire grondstof 
én een betere kwaliteit van deze secundaire grondstof, is een belangrijke stap in de goede 
richting om dit streven te halen. 
 
6.2 Circulaire economie en participatie 

De doelstelling is om op termijn naar een circulaire economie te gaan. De eerste stap naar 
een keteneconomie met recycling, zoals weergegeven in de figuur hieronder, is door veel 
gemeenten al gezet. De volgende stap is om naar 100 kilogram restafval te gaan. Hiervoor 
zijn aanvullende maatregelen nodig en wordt er van de samenleving in Diemen (en andere 
Nederlandse gemeenten) een gedragsverandering verwacht. Om een circulaire economie te 
realiseren is participatie van bewoners nodig. Daarom is het nieuwe beleid per januari 2020 
niet het eindpunt, maar eerder een start op de route naar 2025. Het doel is om tot beleid te 
komen dat leidt tot het bereiken van de doelstellingen. 
 
Figuur 3: Transitie naar een circulaire economie 
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Het gaat hier om een gedrags- en acceptatiekwestie. Omdat er iets extra’s gevraagd wordt 
zullen er altijd bewoners zijn die bezwaren hebben. Door een gedegen participatieproces 
worden deze bezwaren overkomelijk zodat iedereen mee kan in de nieuwe wijze van 
afvalinzameling. Dit vraagt van de gemeente Diemen om te accepteren dat sommige 
mensen in het begin mogelijk (zeer) ontevreden zullen zijn en te beseffen dat er ook 
inwoners zijn die er juist blijer van worden. Het is goed mogelijk dat in het participatieproces 
andere issues naar bovenkomen die ook moeten worden opgelost (bijvangst). 
 
Naast participatie in besluit- en beleidsvorming, gaat het hier in feite om ‘opgelegd’ 
zelfbeheer. Namelijk, om de doelen te behalen moeten bewoners zelf beter gaan scheiden, 
de bewoners zijn het startpunt in de grondstoffen- en afvalketens. Dit vraagt dus om die 
extra stap, waar de bewoners in mee moeten, om beleid te laten slagen.  
 
Dit heeft invloed op de participatie trede waarin de 
gemeente voor een succesvol afvalbeleid staat. Komt 
informeren en raadplegen voor besluitvorming overeen 
met wat wordt gevraagd van inwoners? Namelijk een 
vorm van zelfbeheer en maatschappelijk buurtinitiatieven 
die nodig zijn om de doelen te behalen? Als er genoeg 
vertrouwen is, zijn trede 1 en 2 waarschijnlijk voldoende. 
Als er onvrede is, een onderstroom bestaat of ontstaat, 
kan het verstandig zijn een hogere trede te kiezen en te 
gaan voor adviseren en coproduceren. 
 
6.3 Inwoner tevredenheid 

De insteek van een participatieproces is om de positieve kracht van bewoners aan te spreken 
en in te zetten om een proces te starten dat leidt tot een gedragen afvalinzamelsysteem. 
Een proces dat naar de vloeiende invoering van een nieuw systeem in 2020 voert. Hierin 
zullen de bewoners mee genomen moeten worden, want zoals gesteld staan zij aan het 
begin van gescheiden inzameling. Met het nieuwe beleid wordt een voedingsbodem gelegd 
voor het op termijn uit faseren van restafval. Dit uit zich in bewoners die goed scheiden en 
elkaar daarbij helpen. Daarnaast ontstaan initiatieven van inwoners zelf met werkgroepjes, 
programma’s over plastic en composteren. Reuring in de positieve zin van het woord. Is een 
inwoner die al actief is met de plastic soep? Kijk of hij of zij in stelling kan worden gebracht. 
Hiermee kan de gemeente Diemen bouwen aan een actieve community rond afval en 
grondstoffen. 
 

Maatschappelijke en 
buurt initiatieven

Participatie
Besluit en beleid

Zelfbeheer

Maatschappelijke 
participatie/ 

zelfredzaamheid

Figuur 1: Verschillende vormen van participatie  
                (zie Beleidsnota Burgerparticipatie en Diemen) 
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In deze processen is een bepaalde mate van polarisatie onoverkomelijk, veranderen voelt 
voor mensen vaak als pijn. Ondanks dat mensen voor de doelstellingen van afval scheiden 
staan, is veranderen moeilijk, zeker als het opgelegd wordt. Luisteren en erkenning is daarin 
van groot belang, de perceptie is van groter belang van of het feitelijk ook zo is. Door te 
luisteren en vragen te stellen krijgt ontevredenheid een plek, waarin mensen worden 
gehoord en bezwaren mee- en weggenomen. Door vragen te stellen (zoals hoe zit dat dan bij 
u? of wat zit er dan in uw restafval?) komen mensen er zelf achter wat hun gedrag is en wat 
of hoe makkelijk het is te veranderen. Op deze manier kunnen op korte termijn de meest 
zwaarwegende bezwaren weg genomen worden en op middellange termijn tevredenheid op 
een hoger niveau worden getild. 
 
6.4 Draagvlak: informeren en raadplegen of een extra stap zetten? 

Het participatieproces valt of staat met draagvlak zowel binnen het gemeentehuis (bestuur 
en organisatie) als in alle delen van de gemeente Diemen. Een mooie uitspraak die dit 
onderstreept is ‘zo binnen zo buiten’. Als het binnen de gemeente rommelt, geeft dat 
voeding voor onvrede bij bewoners. Het vraagt om complete en volledige informatie, 
inclusief de onzekerheden, en duidelijkheid creëren zonder star te zijn. Informeren en 
raadplegen moet correct worden gedaan om vertrouwen te houden en er voor te zorgen dat 
er eigenaarschap bij gemeente en bewoners ontstaat om samen de uitdaging aan te gaan. 
 
Bij de invoering van het nieuwe beleid is het goed om te zoeken naar verschillende 
invalshoeken om daar maatwerk op te formuleren. Dit is al mooi weergegeven in het rapport 
van de rekenkamer: Een kwestie van fatsoen. Bewoners hebben een actieve rol in de afval 
keten te vervullen, zij moeten afval scheiden van grondstoffen en separaat aanleveren. Hoe 
willen zij daar invulling aan geven, wat hebben zij nodig en welke invalshoeken zijn er?  
 
Deze vraag gaat echter verder dan participatieniveau informeren en raadplegen, dit komt in 
de buurt van adviseren en coproduceren. Kan je bewoners vragen een extra inspanning te 
leveren zonder dat zij mede bepalen hoe? Hoe bepaal je wat nodig is? Vaak is er sprake van 
een onderstroom, er speelt iets waardoor processen niet soepel verlopen en niet tot de 
inhoud wordt gekomen. Het is een teken dat er onvoldoende vertrouwen is.  
 
Als de gemeente het bij informeren en raadplegen houdt, komt zij in zo’n situatie niet 
verder. Maak dan de onderstroom zichtbaar en bespreekbaar; vraag, luister, parafraseer en 
vraag verder. Deze kennis kan goed worden gebruikt om de eigen processen te verbeteren 
en eventueel alternatieven toe te voegen. Een dergelijke werkwijze kan gebiedsgericht 
worden ingestoken en er op gericht zijn dat bewoners medeverantwoordelijkheid nemen.  
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7. ADVIES GEMEENTE DIEMEN 

7.1 Uitgangspunten participatie afvalbeleid 

In diverse beleidsstukken, beleidsuitspraken en rapporten is door de gemeente Diemen 
aangegeven op welke wijze zijn met de bewoners wensen of kunnen participeren bij de 
ontwikkeling en uitvoering van het afvalbeleid. Deze zijn hieronder kort samengevat: 
 
Participatiebeleid 
De gemeente Diemen volgt voor het nieuwe afvalbeleid de participatietreden 1 (informeren) 
en 2 (raadplegen) waarbij de bewoners om een keuze voor de afvalinzamelsysteem wordt 
gevraagd wordt. 
 
Rekenkamerrapport 

Laat inwoners zelf meer bepalen (en organiseren) hoe fatsoenlijk afval kan worden 
ingezameld zodat de uitvoering van het afvalbeleid beter aansluit op de leefwereld van 
mensen en daarmee dus effectiever wordt. Handhaaf voor inwoners merkbaarder op 
onfatsoenlijk afvalgedrag. Evalueer en verbeter de communicatie rondom afvalscheiding om 
meer medewerking van inwoners te krijgen. 

 

College van B&W 

Het College van B&W onderschrijft het verzoek om maatwerk in de inzameling van het 
huishoudelijk afval en dat de colour locale van Diemen vraagt om een specifiek lokaal 
participatie- en communicatietraject. Bij de ontwikkeling van nieuw afvalbeleid zal de 
behoefte en het gedrag van inwoners tegen het licht worden gehouden. 

 

Visie van de Raad 

Gekozen is om het participatieproces voor de daadwerkelijk detailinvulling van het 
afvalbeleid op te nemen in het afvalbeleid. 

 

In de diverse onderliggende (beleids-)stukken zijn tegenstrijdigheden waarneembaar ten 
aanzien van hoe participatie een rol kan en moet spelen bij het tot stand komen en de 
invoering van het nieuwe afvalbeleid. Beleidsmatig is op basis van het participatiebeleid 
van de gemeente Diemen gekozen voor niveau 1 en 2 (informeren en raadplegen); dit is op 
dit moment ook vormgegeven in het huidige proces. Uit het rekenkamerraport 
(onderschreven door het College van B&W) komt echter duidelijk een advies naar voren om 
in een vroegtijdig stadium bewoners te betrekken in de beleidsvorming: hier zit een 
duidelijk spanningsveld. 
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7.2 Vormgeven participatieproces: open en flexibel 

Stap 1: informeren van bewoners en peilen reactie 
De eerste stap in het participatieproces is het informeren van de bewoners over het nieuwe 
afvalbeleid en het verdere verloop van het participatieproces. In de praktijk blijkt dat het 
wijzigen van het afvalbeleid soepeler verloopt wanneer de bewoners in een vroeg stadium 
betrokken worden. Wanneer dit pas later in het traject aan de orde komt, is de kans 
aanwezig dat bewoners in de weerstand gaan.  
Van nature staat de mens niet open voor verandering. Dat geldt met name wanneer een 
dagelijkse routine moet veranderen als gevolg van een verandering ‘van bovenaf’. Hierdoor 
komen beleidswijzigingen soms moeilijk tot stand en kan de uitvoering van nieuw beleid 
ernstig vertraagd of zelfs uitgesteld worden. Overtuigen kan dan averechts werken, open en 
eerlijk informeren is dan een betere strategie.  
 

Gelet op de keuze die in de gemeente Diemen is gemaakt (participatie over de uitvoering 
van het afvalbeleid, niet over de ontwikkeling hiervan) is de communicatie over de 
wijzigingen in het afvalbeleid van groot belang. Als aan de bewoners wordt gevraagd om 
een keuze te maken, is het van belang dat er voldoende kennis aanwezig is om deze keuze 
op een juiste wijze te kunnen maken. Hierdoor is het nodig om de nut en noodzaak van het 
nieuwe afvalbeleid helder in beeld te brengen voor bewoners, hiervoor de benodigde 
informatie te delen en uit te leggen en het hoe en waarom van keuzes te verklaren. 

 
Stap 2: betrekken van bewoners en vinden van maatwerk alternatieven 
De volgende stap in het participatieproces is het betrekken van de bewoners bij, in dit 
specifieke geval, de keuze over de wijze van uitvoering van het nieuwe afvalbeleid. Hiervoor 
zijn verschillende tools beschikbaar. Bewoners kunnen door middel van een enquête 
gevraagd worden naar hun voorkeur, er kunnen (wijkgericht) bewonersbijeenkomsten 
worden gehouden waarin wordt gewerkt met buurtbewoners en er kan gesproken worden 
met gebieds-, wijk- en buurtorganisaties. Als er veel onbegrip is, zijn huismakergesprekken, 
bijvoorbeeld met raasleden, een goed instrument.  

Naast informeren is luisteren van groot belang. Welk invalshoeken zijn er? Is er en 
onderstroom? Speelt er iets, dan is het verstandig goed te kijken naar het participatie 
proces. Het kan betekenen dat het verstandig is een ander niveau in de participatie ladder 
te kiezen, zeker als het gaat om maatwerk oplossingen en doelgroepen.  
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De middelen die ingezet kunnen worden om bewoners te bereiken bestaan onder andere uit 
het verspreiden van (nieuws-)brieven, informatie in de diverse (digitale en social) media en 
directe contacten via gebiedscoördinatoren en/of de diverse belangengroepen. 
 
De gemeente Diemen gaat de participatie met de inwoners gebiedsgericht insteken en 
reserveert hiervoor de periode t/m eind 2020. Hierbij wordt tevens de behoefte aan 
maatwerk in kaart gebracht. De gemeente gaat hierbij gebruik maken van o.a. 
(nieuws)brieven, enquêtes, interviews en bijeenkomsten. De insteek is om eerst een 
kwalitatieve consultatie te houden: wat leeft er onder de bevolking (thermometer) en 
vervolgens een kwantitatieve raadpleging (concrete keuze uit de voorliggen alternatieven.  
Deze wijze van het ophalen van de (uiteindelijke) keuze in de uitvoering van het afvalbeleid 
heeft het voordeel dat naar aanleiding van de kwalitatieve reacties van de inwoners er nog 
een mogelijkheid is om de varianten daar waar nodig en mogelijk bij de stellen. 
 

Raadplegen heeft al snel een karakter van adviseren. De raadpleging en het onderliggende 
advies zal niet de hoofdkeuze (het omgekeerd inzamelen) van het nieuwe afvalbeleid 
wijzigen maar kan mogelijk wel inspelen op de concrete behoeftes en drempels die 
bewoners aangeven. Welke alternatieven geven bewoners? Kijk hoe dit kan worden 
meegenomen in de uitvoering om weerstand te voorkomen en betere resultaten te 
behalen. 
Bij de start van dit proces is het van belang om heel helder aan te geven wat de kaders zijn 
waarbinnen deze participatie plaatsvindt, welke keuze aan de bewoners wordt voorgelegd 
en wat de invloed is die de bewoners met deze keuze nog kunnen uitoefenen op de 
uiteindelijke implementatie van het nieuwe afvalbeleid. 

 
Stap 3: terugkoppeling van het bewonersadvies 
De volgende stap in het participatieproces is het terugkoppelen van het advies die de 
bewoners in de diverse processtappen van het participatieproces hebben gegeven en wat de 
invloed daarvan is op de uitgangspunten (voor zo ver nog mogelijk) en de implementatie van 
het nieuwe afvalbeleid. Dit is nodig om heel helder te maken dat de informatie die wordt 
opgehaald bij de inwoners ook daadwerkelijk een rol speelt binnen het totale proces. Dit wil 
niet zeggen dat alle wensen vanuit de samenleving uiteindelijk onderdeel (kunnen) worden 
van het nieuwe afvalbeleid en de uitvoering hiervan. Maar er dient een goede 
terugkoppeling plaats te vinden waarom bepaalde wensen en adviezen wel hebben geleid 
tot een bijstelling of wijziging van het gekozen systeem en waarom andere wensen en 
adviezen (helder en eenduidig beargumenteerd) hierbij niet zijn overgenomen. 
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De gemeente Diemen koppelt door middel van stap 4, 5 en 6 van de kwalitatieve 
consultatie de opgehaalde adviezen en wensen van inwoners terug met de samenleving.  

 
Stap 4: keuze voorkeur uitvoering afvalbeleid 
De volgende stap in het participatieproces is het terugkoppelen van het advies die de 
bewoners in de diverse processtappen van het participatieproces hebben gegeven en wat de 
 

De gemeente Diemen haalt via de kwantitatieve buurtraadpleging de keuze op voor de 
invulling van het afvalbeleid op bij de bewoners.  

 


