
Omgekeerd 
Inzamelen

Raadsinformatieavond gemeente Nieuwegein

31 januari 2019



Agenda

1. Quiz: wat weet u (al) van 
afval?

2. VANG support Nieuwegein
3. Omgekeerd inzamelen: 

Technische informatie incl. 
conclusies rapport 
nascheiden

4. Omgekeerd inzamelen: 
Praktische informatie van een 
buurgemeente

5. Op welke vragen heeft u nog 
geen of onvoldoende 
antwoord gekregen van ons?

6. Afsluiting en hoe verder?



Quiz: wat weet u (al) 
van afval…?

• Log in op www.kahoot.it

• Vul de Game Pin in 

• Klik op ENTER

• En speel mee…

http://www.kahoot.it/


Drs. Sharon 
van der Werf-
van der Spek



VANG Support voor Nieuwegein



Omgekeerd 
Inzamelen: 
technische 
informatie

•Wat kunnen we ons 
erbij voorstellen?



Laagbouw, rijtjeshuizen



Laagbouw, vrijstaand



Hoogbouw, flats, stapelbouw





Huidig: € 194 en 55%

1 nascheiden 2 voorscheiden 3 Voorscheiden en 
aanvullend nascheiden

4 Voorscheiden laagbouw, 
nascheiden hoogbouw

Milieurendement - + + +

Kosten -- - - -

Dienstverlening - + + +

Verkeersbewegingen -- -- -- -

Visie AVU/RMN - + - +

Visie verwerkers + + - +

Gedragsverandering - ++ - +

Kosten hh/jr € 205 € 194 € 195 €197

Scheidingspercentage 62% 71% 73% 72%



Omgekeerd 
Inzamelen: 
technische 
informatie

• Waarom “moeten” 
gemeenten actie 
ondernemen en de 
afvalinzameling aanpassen?





Een Laagbouwwijk Een Laagbouwwijk Een Hoogbouwwijk

Sorteeranalyse restafval Nieuwegein 2017: wat zit er nog in het restafval dat er uit kan?

Restafval?
Maar 1/3 is echt 

restafval!





Omgekeerd 
Inzamelen: 
technische 
informatie

•Wat doen veel
stedelijke gemeenten 
op dit moment?



Veel gemeenten wachten met 
een hoogbouw-inzamelmodel 
nog even op landelijke pilots: 

er is een grotere uitdaging  om 
het juiste te kiezen



Met laagbouw aan de slag: veel mensen maak je blij met goede afval voorzieningen





Omgekeerd 
Inzamelen: 
technische 
informatie

•Wie doen het al?



Gegevens uit 2017
• Totaal 388 

gemeenten
• Circa 75 gemeenten 

hadden omgekeerd 
inzamelen (19%)

• 25 daarvan hebben 
omgekeerd 
inzamelen in de hele 
gemeente ingevoerd





De problemen



Lopen met 
afval

Maak het niet te gek

- Acceptabele loopafstanden 

- Logische plekken

- Denk aan speciale doelgroepen 
(senioren)

- Zet een afvalcoach in



Zicht op een 
ondergrondse 

container
En andere 
verwachte 

overlast

• Hanteer kaders

• Overleg over de plek: 
inzet door de afvalcoach

• Zicht op een container is óók 
sociale controle

• Vraag om te participeren 
(ontfermen)



Ik betaal toch 
voor het 

ophalen van 
mijn afval? Ik 

wil de 
restafval 
container 
houden

Weerstand tegen verandering, 
is een natuurlijke reactie

• Geef uitleg over de opbouw van 
de afvalstoffenheffing

• Geef aan wat er gebeurt bij 
goed afval scheiden: minder 

restafval! 

Ook hier heeft de afvalcoach een 
belangrijke bijdrage



Luiers
Gemiddeld draagt een kindje 5.300 luiers (5 per dag). Met wegwerpluiers
Komt dat per kindje neer op zo’n 260 kilo luierafval per paar en 22 kilo 
per maand in de vuilnisbak.

Zodra er 
recyclingmogelijkheden 

zijn komt er een 
raadsvoorstel

http://www.vanluiernaargrondstof.nl

http://www.vanluiernaargrondstof.nl/


Ervaring van een
buurgemeente

Teus Meijdam
voormalig wethouder

Leerdam



Omgekeerd Inzamelen:
praktische informatie



Op welke vragen heeft u nog 
geen of onvoldoende 

antwoord gekregen van ons?



Afsluiting en 
hoe nu verder?

Maatregelen die we voorzien, onder 
voorbehoud besluit raad:
• Laagbouw: voorscheiden van 

grondstoffen d.m.v. Omgekeerd 
Inzamelen

• Hoogbouw: huidige inzamelmethode 
voortzetten, in afwachting van 
uitkomst landelijke pilots en de optie 
nascheiden via de AVU

De volgende stappen in het 
grondstoffenplan
1. Commissie ROM 7 maart 2019
2. Raad 28 maart 2019


