
*¹ Positieve gedragsbeïnvloeding is een wijze van communiceren waarbij een positief groepsgevoel wordt gecreëerd waarbij 

individuele leden van de groep zich aanpassen aan de afgesproken groepsnorm.  
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Voorstel 
Voorstel is om naar aanleiding van de structurele vervuiling van het textiel afkomstig uit de ondergrondse 
textielcontainer in de Hertogenwijk in Tiel het volgende te besluiten: 
 
1. Een nulmeting uit te voeren op de kwaliteit van het textiel uit de ondergrondse container en bij wijze van 
pilot 3 maanden in te zetten op intensieve communicatie die gericht is op gedragsbeïnvloeding*¹. 
 
2. Na 3 maanden een effectmeting uit te voeren en op basis van de resultaten met betrekking tot de kwaliteit 
van het textiel een voorstel voor te bereiden met oog op besluitvorming over het al dan niet verwijderen van 
de ondergrondse container. 
 

 
Inleiding 
Binnen het huishoudelijk afval is textiel een afvalstroom die gescheiden wordt ingezameld door middel van 
zowel bovengrondse als ondergrondse verzamelcontainers. Textiel vormt een van de waardevolste 
afvalstromen die uitermate geschikt is voor hergebruik. 
In de Hertogenwijk in Tiel wordt op één locatie (Hertog Willemstraat) een ondergrondse textielcontainer 
gebruikt voor het aanbieden van textiel. Er is door de inzamelaar (Avri) geconstateerd dat het textiel in deze 
container structureel vervuild is door andere afvalstromen. Daardoor moet de complete inhoud als restafval 
worden afgevoerd. Ondanks dagelijkse handhaving treedt er geen verbetering op in het aanbiedgedrag van 
inwoners. 
 
Beoogd effect 
Het terugdringen van de vervuiling van het textiel in de betreffende brengvoorziening tot het door de 
verwerker geaccepteerde niveau van 1,05% gewichtsvolume. 
 
Argumenten 
1.1. Door communicatie die gericht is op positieve gedragsbeïnvloeding bewoners stimuleren tot beter 
aanbiedgedrag. 
Zonder extra interventies zal de vervuiling van het textiel hoogst waarschijnlijk blijven bestaan. 
 
2.1.Als na 3 maanden blijkt dat positieve gedragsbeïnvloeding geen effect heeft op het aanbiedgedrag dan 
is er onvoldoende draagvlak om het textielop deze locatie nog langer gescheiden in te zamelen. 
Inwoners kunnen in dat geval uiteraard nog altijd gebruik maken van andere inzamelvoorzieningen  voor 
textiel elders in de stad. 
 
Kanttekeningen 
1.1. Er is geen garantie dat positieve gedragsbeïnvloeding de kwaliteit van het textiel verbetert. 
 
Communicatie 
Na het besluit van het Algemeen Bestuur zal Avri in nauw overleg met gemeente Tiel de communicatie 
aanpak bepalen. 
 
Financiën 
Richtbedragen: voor onderzoek gaan wij uit van € 900 en voor de communicatiecampagne van € 3.000. 
Zowel het onderzoek (nulmeting en effectmeting) als de communicatiecampagne kunnen binnen de huidige 
begroting worden uitgevoerd.  

  



 
Uitvoering 
Voorafgaand aan de communicatie zal als nulmeting een sorteeranalyse worden uitgevoerd op de kwaliteit 
van het aangeboden afval uit de textielcontainer. Na een periode van 3 maanden wordt een effectmeting 
uitgevoerd waarbij zal worden bekeken of de interventie het gewenste effect heeft gehad en de 
vervuilingsgraad naar de acceptabele 1,05% gewichtsvolume is gedaald. . 
 
Bijlagen 
Geen 

 


