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1 Onderzoeksverantwoording 
 

1.1 / Aanleiding 

Het inzamelen en verwerken van afval is een wettelijke taak voor gemeenten. Zowel in de uitvoering van het 

afvalbeleid als in de inrichting ervan is de afgelopen jaren het één en ander veranderd in de gemeente 

Lingewaal. Een belangrijk instrument van het nieuwe beleid is een gedifferentieerde afvalstoffenheffing, 

ingevoerd in 2014 met als doel om het restafval te verminderen. Hierbij wordt een volume-frequentie-

tariefsysteem gehandhaafd waarmee de afvalstoffenheffing wordt berekend aan de hand van  de 

hoeveelheid restafval die wordt aangeboden en de frequentie waarmee dat gebeurt. Het nieuwe beleid heeft 

een vrij directe impact op de denkwijze en het handelen van burgers. Deze ontwikkelingen vormden een 

belangrijke aanleiding voor de rekenkamercommissie om het afvalbeleid te evalueren. De 

rekenkamercommissie heeft dit onderzoek uitgevoerd om zicht te krijgen op de realisatie van het afvalbeleid 

en de ervaringen van inwoners. Hiertoe is een analyse van het beleid en de uitvoering hiervan uitgevoerd, 

evenals een inwonersconsultatie. 

1.2 / Doelstelling en vraagstelling 

Het belangrijkste doel van dit onderzoek is inzicht bieden in de wijze waarop de gemeente(raad) Lingewaal 

het afvalbeleid aanstuurt waarbij de rekenkamercommissie een oordeel geeft over de doeltreffendheid van 

de beleidsuitvoering en tevens inzicht biedt in de tevredenheid van inwoners over het afvalbeleid. De 

rekenkamercommissie stelt met de doeltreffendheid vast of en in hoeverre het gemeentebestuur heldere 

doelstellingen voor het afvalbeleid heeft vastgelegd, of hier sturing op plaats vindt en of deze gerealiseerd 

worden. De volgende centrale vraag is voor het onderzoek geformuleerd:  

 

Om deze vraagstelling te beantwoorden heeft de rekenkamercommissie zeven deelvragen geformuleerd:  

 

Beleidsdoelen en sturing 

1. Wat zijn de doelstellingen van het afvalbeleid voor de gemeente Lingewaal en op welke wijze is 

de raad daarbij betrokken? 

2. Op welke wijze sturen het college en de gemeenteraad op de beleidsuitvoering?  

 

Doelbereiking 

3. In hoeverre zijn de doelstellingen uit het afvalbeleid bereikt? 

4. Op welke wijze houdt de gemeente zicht op doeltreffendheid van het afvalbeleid? 

Inwonerconsultatie  

5. Hoe ervaren de inwoners van de gemeente Lingewaal het afvalbeleid? 

6. In welke mate ervaren inwoners dat ze bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van het 

afvalbeleid in de gemeente Lingewaal?  

In hoeverre zijn de gestelde beleidsdoelen uit het afvalbeleid bereikt  en in welke mate zijn de 

inwoners tevreden?   
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7. Welke handelingsperspectieven kunnen op basis van de inwonersconsultatie worden 

meegegeven aan de gemeente?  

1.3 / Onderzoeksuitvoering 

In dit onderzoek is gebruikgemaakt van documentenanalyse, interviews, een inwonersconsultatie door 

middel van een (online) enquête en een raadsworkshop. De onderzoekers voerden hun werkzaamheden uit 

in de periode maart – juli 2016. Op 3 maart 2016 vond het startgesprek plaats. Verder bestonden de 

werkzaamheden uit dossieronderzoek en op 18 april zijn verdiepende interviews gehouden. Bijlage 1 geeft 

weer met welke personen de rekenkamercommissie in het kader van dit onderzoek sprak. De 

inwonersconsultatie vond plaats van 10 tot 27 mei. Op 18 mei heeft een onderzoeker vragenlijsten 

afgenomen in de kernen Heukelum en Vuren. Op 5 juli is een workshop georganiseerd waarin de 

inwonersconsultatie werd gepresenteerd aan de gemeenteraad. Op 1 augustus 2016 is de Nota van 

bevindingen aangeboden voor een toets op de feitelijke juistheid van de bevindingen in het kader van het 

ambtelijk wederhoor. Op 29 augustus 2016 ontving de rekenkamercommissie de reactie in het kader van het 

ambtelijk wederhoor. Vervolgens is het rapport op 8 september 2016 aangeboden voor een bestuurlijke 

reactie. Op 27 september 2016 ontving de rekenkamercommissie de bestuurlijk reactie. Deze reactie is 

integraal opgenomen in het rapport. Vervolgens heeft de voorzitter van de rekenkamercommissie een 

nawoord geschreven. Op 27 september is het eindrapport verstuurd naar de griffie ter verspreiding onder de 

gemeenteraad. 

1.4 / Leeswijzer  

Dit rapport bestaat uit twee delen, een Bestuurlijke Nota en een Nota van bevindingen. In deze Bestuurlijke 

Nota volgt in hoofdstuk 2 de centrale boodschap van het onderzoek, waarin conclusies en aanbevelingen 

opgenomen zijn. De Nota van bevindingen bevat de onderzoeksbevindingen en bestaat uit 3 hoofdstukken. 

Hoofdstuk 1 gaat over het afvalbeleid van de gemeente Lingewaal, de landelijke richtlijnen en de manier 

waarop sturing wordt gegeven binnen het afvalbeleid. Hoofdstuk 2 gaat over de doelbereiking van de 

gestelde doelstellingen voor het afvalbeleid. Hoofdstuk 3 beschrijft de ervaringen van burgers met het 

afvalbeleid in Lingewaal, aan de hand van de uitkomsten van de inwonersconsultatie.  
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2 Centrale boodschap  

2.1 / Conclusies 

Op basis van de Nota van Bevindingen, waarin de onderzoeksvragen zijn beantwoord, trekt de 

Rekenkamercommissie Lingewaal de volgende vier conclusies:  

1 Belangrijkste doelstellingen uit het afvalbeleid zijn gehaald 

De gemeente Lingewaal heeft de belangrijkste doelstellingen uit het afvalbeleid ruimschoots behaald, 

namelijk het zorgen voor een hoog afvalscheidingspercentage en het verminderen van de hoeveelheid 

restafval per inwoner. Waar de landelijke norm voor 2015 65% was, kende Lingewaal in 2014 al een 

afvalscheidingspercentage van 68%. Het restafval kwam in 2014 neer op 135 kg per inwoner, waarbij de 

landelijke norm voor 2020 100 kg per inwoner is. Wel levert Lingewaal nog iets meer restafval dan 

gemiddeld in de regio. De grootste katalysator voor het behalen van de hoge afvalscheidingspercentages en 

het verminderen van de hoeveelheid restafval per inwoner, is de invoering van tariefdifferentiatie op basis 

van volume en frequentie (‘diftar’), via het project ‘Goed Scheiden Loont’. Het verband tussen afvalaanbod 

en afvalstoffenheffing heeft gezorgd voor een totale afname van het afval met 6%
1
.  

Een ambitie op lokaal niveau is het verminderen van zwerfafval. Over het behalen van deze doelstelling is 

niets te zeggen, omdat hier geen monitoringsinformatie over beschikbaar is.  

 

2 Monitorings- en verantwoordingsinformatie onvoldoende om goed te kunnen sturen 

Lingewaal rapporteert niet in samenhang over de voortgang van de doelstellingen op het gebied van afval 

en Avri biedt hier ook niet actief de mogelijkheden voor. In de planning-en-control-documenten van 

Lingewaal staat slechts één doelstelling: ‘afvalscheiding verbeteren’. Ook komen belangrijke indicatoren als 

het scheidingspercentage of het aantal kilogram restafval per persoon niet terug in de jaarverslagen.  

Hierdoor bestaat er geen meerjarig inzicht over de voortgang van het behalen van de verschillende 

afvaldoelstellingen. De raad heeft dus niet de beschikking over de juiste informatie om adequaat 

sturingsmiddelen als het indienen van een zienswijze of het bijwonen van de platformbijeenkomsten te 

gebruiken.  

Opvallend is dat Avri wel over monitoringsinformatie op het gebied van afvalscheiding en handhaving 

beschikt. Lingewaal vraagt deze informatie alleen niet op en Avri deelt de informatie niet uit zichzelf. Deze 

nuttige informatie, die de raad van Lingewaal zou kunnen gebruiken, bereikt de raad niet. Daardoor heeft 

Lingewaal geen zicht op de eigen scheidingspercentages en hoe dat zich bijvoorbeeld verhoudt tot de 

scheidingspercentages in de regio. Dit terwijl het afvalscheidingspercentage een toegankelijke manier is om 

te monitoren of de doelstellingen worden behaald.  

Op dit moment is Avri wel bezig met een verbeterslag op het gebied van informatiehuishouding. Door de 

loskoppeling van Avri van de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland ontstaat er in principe meer 

ruimte om op Avri toegespitste voortgang- en verantwoordingsrapportages te maken. Deze slag moet echter 

nog wel gemaakt worden. Op dit moment zijn de producten uit het basispakket bijvoorbeeld nog niet 

meetbaar geformuleerd, terugkoppeling per product is hierdoor niet mogelijk. Tegelijkertijd vragen 

gemeenten hier ook niet om. Het gaat om een wisselwerking: een actievere vraag van gemeenten naar 

monitoring- en sturingsinformatie kan bijdragen aan betere verantwoordingsinformatie vanuit Avri. Avri en 

Lingewaal hebben hier beiden een rol in. 

                                                        

1
 In de Regio Rivierenland.  
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3 Veel inwoners van Lingewaal zijn tevreden over het afvalbeleid 

Inwoners van Lingewaal zijn over het algemeen tevreden over het afvalbeleid. De mogelijkheden om afval te 

scheiden worden positief gewaardeerd.  Ongeveer 80% van de inwoners is tevreden met de frequentie 

waarmee restafval, GFT en papier/karton worden opgehaald. Voor plastic is nog ruimte voor verbetering: 

28% van de inwoners geeft aan het plastic afval liever vaker aan te willen bieden. Ook zouden inwoners het 

plastic liever op een andere manier inzamelen dan door middel van de speciale vuilniszakken voor plastic 

afval. Inwoners zijn verder positief over de dienstverlening van Avri en geven hiervoor het rapportcijfer 7,5.  

Opvallend is dat inwoners van Lingewaal sterk het gevoel hebben bij te dragen aan de realisatie van de 

doelstellingen uit het afvalbeleid: 95% van de inwoners draagt voor zijn/haar gevoel bij aan een 

afvalscheidingspercentage van 75%, en 85% van de inwoners heeft het gevoel bij te dragen aan de 

doelstelling van maximaal 100kg restafval per persoon. Dit gevoel kan verklaard worden door de invoering 

van diftar. Inwoners zijn hierdoor bewuster geworden van hun gedrag ten aanzien van afval en 

afvalscheiding.  

 

4 Avri als zelfstandige Gemeenschappelijke Regeling (GR) lijkt door betrokkenen positief 

gewaardeerd te worden 

De eerste ervaringen met Avri als zelfstandige GR, losgekoppeld van de Regio Rivierenland, lijken positief.  

Er zijn verschillende doelstellingen voor de verzelfstandiging geformuleerd. Aangezien de loskoppeling van 

Avri op 1 januari 2016 heeft plaatsgevonden, is het nog te vroeg om te oordelen of de doelen met de 

zelfstandige GR ook daadwerkelijk behaald worden. Wel is er op dit moment al een positief geluid te horen. 

Betrokkenen waarderen vooral de verbeterde slagkracht  doordat er een bestuurslaag is weggenomen en 

vanwege het betrokken bestuur. Voor bepaalde (besluitvormings-)processen zijn nog wel 

verbetermogelijkheden te herkennen. Op dit moment worden de platformbijeenkomsten nog niet goed 

bezocht. Ook is de termijn waarop de stukken voor AB-vergaderingen beschikbaar moeten zijn niet goed 

werkbaar voor de ambtelijke organisaties.  

2.2 / Aanbevelingen  

Op basis van bovenstaande conclusies komt de rekenkamercommissie tot de volgende aanbevelingen:  

 

1 Formuleer ambitieuze en duidelijke doelstellingen  voor het afvalbeleid 

De looptijd van het regionale afvalbeleid is verstreken en belangrijke doelstellingen (scheidingspercentages 

en hoeveelheid restafval) zijn ruimschoots behaald. Dit is positief. De rekenkamercommissie wil de 

gemeenteraad van Lingewaal de volgende twee punten meegeven  in het proces richting het volgende 

afvalbeleid: 

/ Hoewel Lingewaal de gestelde scheidingspercentages ruim behaalt, scoort Lingewaal iets lager dan 

gemiddeld in de regio. Blijf ambitieus en streef ernaar de scheidingspercentages en de hoeveelheid 

restafval nog verder te verbeteren. 

/ Afvalbeleid is meer dan scheidingspercentages en restafval. Besteed ook aandacht aan het inzichtelijk 

maken van voortgang op andere vlakken, zoals zwerfafval, bijvoorbeeld door te monitoren hoe vaak en 

op welke plekken zwerfafval wordt aangetroffen.  

 

2 Maak meerjarige ontwikkelingen inzichtelijk in de jaarrekening 

Laat in de planning- en-control documenten de doelstellingen uit het nieuwe afvalbeleid en de overige 

beleidskaders duidelijker terugkomen, eventueel geclusterd naar thema. Kies een beknopt aantal 

doelstellingen en formuleer voor deze doelstellingen een aantal trefzekere indicatoren. Dit is een kleine 
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aanpassing met groot effect. De gemeenteraad is op basis hiervan in staat de voortgang van de 

doelstellingen op hoofdlijnen te monitoren. Ook dwingt de tabel college en ambtelijke organisatie om de 

juiste verantwoordingsinformatie op te vragen bij Avri, zodat er op het niveau van Lingewaal meer 

mogelijkheden voor monitoring en sturing ontstaan.   

 

3 Communiceer met inwoners over de verhoging van de afvalstoffenheffing 

De inwoners van Lingewaal zijn de afgelopen jaren gemiddeld minder afvalstoffenheffing gaan betalen door 

hun afval beter te scheiden. De komende jaren zal de afvalstoffenheffing volgens de meerjarenbegroting van 

Avri echter stijgen. Dit kan tot onbegrip bij de inwoners leiden omdat ‘Goed Scheiden Loont’ in eerste 

instantie leek te leiden tot een lagere afvalstoffenheffing in ruil voor meer afvalscheiding door inwoners. 

Communiceer deze ontwikkeling duidelijk en tijdig richting inwoners, zodat de verwachtingen van gemeente 

en inwoners op elkaar afgestemd raken.   

 

4 Span je in voor finetuning (besluitvormings-)structuur Avri 

Hoewel Avri als zelfstandige GR positief gewaardeerd wordt door alle betrokkenen, moeten sommige 

veranderingen nog worden uitgewerkt. De Rekenkamerkamercommissie draagt hiervoor graag een aantal 

concrete punten aan waar het bestuur, de politiek en de organisatie van Lingewaal mee aan de slag kunnen.  

/ Maak een professionaliseringslag op de periodieke ambtelijke overleggen. Overweeg bijvoorbeeld een 

termijnagenda te introduceren. Daarnaast kan overwogen worden de ambtelijke overleggen voor te laten 

zitten door de gemeenten in plaats van door Avri. Dit versterkt de invulling van de rol van opdrachtgever 

door gemeenten.   

/ Denk na over hoe de platformbijeenkomsten anders vormgegeven kunnen worden, zodat meer 

raadsleden de bijeenkomsten bezoeken en deze sturingsmogelijkheid optimaal benut wordt.  

/ Pas de aanlevertermijnen voor de stukken van de AB-vergaderingen aan zodat er een passende cyclus 

ontstaat.  
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3 Reactie college van B&W 

 



 

 Rekenkamercommissie Lingewaal / Afvalbeleid 9 

 



 

 Rekenkamercommissie Lingewaal / Afvalbeleid 10 

Nota van bevindingen 
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1 Beleidsdoelen en sturing 
 

Dit hoofdstuk beschrijft de doelstellingen van het afvalbeleid van de gemeente Lingewaal. Daarnaast komt 

de wijze van sturing op de doelbereiking door college en gemeenteraad aan bod. Daarmee beantwoordt dit 

hoofdstuk deelvraag 1 en 2 van dit onderzoek: “Wat zijn de doelstellingen van het afvalbeleid van de 

gemeente Lingewaal en op welke wijze is de raad daarbij betrokken” en “Op welke wijze sturen het college 

en de gemeenteraad op de doelbereiking?”  

1.1 / Rollen en verantwoordelijkheden bij afvalbeleid  

Lingewaal benut mogelijkheden voor eigen invulling afvalbeleid 

De kaders voor het afvalbeleid van gemeenten liggen in de Wet milieubeheer en het landelijk 

afvalbeheerplan (LAP)
2
. De Wet milieubeheer stelt dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het inzamelen 

van huishoudelijk afval
3
.
 
Verder staat in deze wet dat gemeenten verplicht zijn groente-, fruit- en tuinafval 

gescheiden in te zamelen
4
. De gemeenteraad kan daarnaast besluiten om andere bestanddelen van 

huishoudelijke afvalstoffen afzonderlijk in te zamelen
5
. Hierbij kan gedacht worden aan glas, papier/karton, 

kunststof verpakkingsafval, textiel en klein chemisch afval. Tot slot zijn gemeenten volgens de Wet 

milieubeheer verantwoordelijk voor de inzameling van grofvuil.  De Wet milieubeheer verplicht Nederland om 

periodiek een of meerdere afvalplannen op te stellen. De uitwerking van deze verplichting is het landelijk 

afvalbeheerplan (LAP). Volgens het LAP dienen gemeenten zorg te dragen voor (gescheiden) inzameling 

van huishoudelijk afval en daar middels handhaving op toe te zien. Verder dienen gemeenten maatregelen 

te nemen om afvalpreventie en afvalscheiding te bevorderen. Ook zijn gemeenten volgens het LAP 

verantwoordelijk voor het inzamelen en verplaatsen van afvalwaterstromen (rioolwater).  

Binnen de kaders van de Wet milieubeheer en het LAP
6
 hebben gemeenten ruime marges voor het maken 

van eigen beleidskeuzes
7
, bijvoorbeeld bij de wijze en frequentie van inzameling. Lingewaal maakt gebruik 

van deze ruimte door het hanteren van een gedifferentieerd tarief, afhankelijk van het volume en de 

frequentie waarmee het afval aangeboden wordt.   

Invulling afvalzorgplicht is ondergebracht bij Avri 

De gemeente Lingewaal heeft ervoor gekozen de invulling van de afvalzorgplicht onder te brengen bij Avri 

(Afvalverwijdering Rivierenland). Avri doet dit ook voor de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, 

Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel. Avri adviseert bij de 

ontwikkeling van afvalbeleid, verzorgt de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval, handhaaft de 

afvalstoffenverordening en verzorgt voorlichtingen over afval. Het AB van Avri stelt de hoogte van de 

afvalstoffenheffing vast nadat de tien gemeenten de mogelijkheid hebben gehad hier een zienswijze over in 

                                                        

2
 Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021, Naar een materiaalketenbeleid, 3 december 2014.  

3
 Landelijk Afvalbeheerplan, art. 10.21 (1). 

4
 Landelijk Afvalbeheerplan, art. 10.21 (2). 

5
 Landelijk Afvalbeheerplan, art. 10.21 (3). 

6
 Het LAP is vastgesteld op 11 november 2009 en op 24 december 2009 in werking getreden (25 november 2009, Staatscourant 

2009, 17866). De eerste wijziging van het LAP is vastgesteld op 16 februari 2010 en op 25 maart 2010 in werking getreden (24 
februari 2010, Staatscourant 2010, 2730). De tweede wijziging van het LAP is vastgesteld op 3 december 2014 en op 5 januari 
2015 in werking getreden (Staatscourant 8 december 2014, Nr 31258). 
7
 Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021, Naar een materiaalketenbeleid, 3 december 2014, p. 131.  
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te dienen.  Avri kent geen winstoogmerk: besparingen vloeien terug naar de gemeenten en hun inwoners. 

Andersom hebben gemeenten wel de plicht om te zorgen dat Avri te allen tijde over voldoende middelen 

beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te voldoen. Avri is een gemeentelijk 

samenwerkingsverband op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De tien gemeenten zijn zowel 

opdrachtgever als eigenaar.  

 

Avri is sinds 1 januari 2016 een zelfstandige gemeenschappelijke regeling  

De Avri is in 1989 opgericht als een zelfstandige gemeenschappelijke regeling, maar vanaf 1994 tot en met 

2015 heeft Avri onderdeel uitgemaakt van Regio Rivierenland (voorheen: Interregionaal Orgaan 

Rivierenland). Eind 2014 stemden alle gemeenteraden van de Regio Rivierenland in met het voorstel 

‘Verbetering samenwerking in Regio Rivierenland’. Dit voorstel was bedoeld om de samenwerking tussen de 

verschillende gemeenten te optimaliseren, met aandacht voor de kaderstellende en controlerende rol van de 

raad. Onderdeel van het voorstel was om te komen tot een splitsing van beleid en uitvoering. In de praktijk 

bleek het onderbrengen van zowel beleids- als uitvoeringstaken binnen dezelfde gemeenschappelijke 

regeling niet goed te werken
8
. Een aparte gemeenschappelijke regeling voor Avri zou daaraan tegemoet 

komen. Aangezien de gemeenten graag zagen dat Avri ook de afvalstoffenheffing als taak kreeg moest de 

verordenende bevoegdheid over worden gedragen en dat is alleen mogelijk via een gemeenschappelijke 

regeling. Op 10 september 2015 stemde de gemeenteraad van Lingewaal unaniem in met het vormen van 

een aparte gemeenschappelijke regeling Avri. De Regio Rivierenland heeft op 9 december 2015 

geconcludeerd dat alle bestuursorganen van deelnemende gemeenten zodanig hadden besloten en dat 

daarmee de afsplitsing van Avri en de wijziging van de GR Regio Rivierenland een feit was. Sinds 1 januari 

2016 is Avri daarom weer een zelfstandige gemeenschappelijke regeling.  

Er zijn verschillende doelstellingen voor de zelfstandige gemeenschappelijke regeling Avri geformuleerd, 

voornamelijk van organisatorische aard. De continuïteit zou beter gewaarborgd zijn met een bestuur dat tijd, 

kennis en betrokkenheid heeft bij Avri. Daarnaast zou deze constructie een beter inzicht moeten leveren in 

de financiële gegevens van Avri. Tot slot zou de efficiency verbeteren als gevolg van de verzelfstandiging
9
. 

In alle interviews werd de afsplitsing van Avri als een positieve ontwikkeling benoemd. Betrokkenen zijn met 

name positief over de verbeterde slagkracht door het wegnemen van een bestuurslaag en het creëren van 

een toegewijd bestuur.  

Lingewaal blijft verantwoordelijk voor het afvalbeleid 

Ondanks dat Avri de afvalzorgplicht invult voor Lingewaal, blijft de gemeente zelf verantwoordelijk voor het 

afvalbeleid. Bij het opstellen van beleid heeft Avri een adviserende rol. Zo doet Avri beleidsvoorstellen en 

rekent Avri beleidsopties door. Op basis van de input uit de 10 gemeenten stelt Avri beleid op en de 

gemeenteraden stellen het beleid vervolgens vast. 

1.2 / Doelstellingen afvalbeleid  

Visie en doelen afvalbeleid   

De doelstellingen voor het afvalbeleid van de gemeente Lingewaal liggen vast in de volgende documenten:  

1 LAP en VANG (landelijke doelstellingen) 

                                                        

8
 Voorstel van het dagelijks bestuur van de Regio Rivierenland, aan de raden en colleges: ‘Integrale besluitvorming afsplitsing 

Avri’, 29 juni 2015, p.1 

9
 Begroting Avri 2016 inclusief meerjarenbegroting t/m 2019.  
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2 Gelders Energie Akkoord 2016-2019 (regionale doelstellingen) 

3 Afvalstoffenplan Regio Rivierenland 2012-2016 (regionale doelstellingen) 

4 Toekomstvisie inzameling huishoudelijk afval/Goed Scheiden Loont (regionale doelstellingen) 

5 Kadernota milieu 2015-2018 (gemeentelijke doelstellingen) 

 

LAP en VANG (landelijke doelstellingen)  

De Wet milieubeheer en diverse internationale richtlijnen verplichten de Minister van Infrastructuur en Milieu 

om eens in de zes jaar een of meerdere afvalplannen op te stellen. De uitwerking van deze verplichting is 

het landelijk afvalbeheerplan (LAP). In 2003 trad het eerste LAP in werking. De geldigheidsduur van dat plan 

was van 2003 tot en met 2009. In 2009 trad het tweede landelijk afvalbeheerplan in werking. Hoewel dit 

tweede LAP officieel geldig was van 2009 tot 2015, is het derde LAP nog niet vastgesteld. Dit staat gepland 

voor 2017. Omdat het tweede LAP ook een doorkijk tot 2021 bevat, zijn de richtlijnen die erin staan nog 

steeds relevant. Binnen de kaders van het LAP is een uitvoeringsprogramma VANG (van afval naar 

grondstof) ontwikkeld. Dit programma is opgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Rijksoverheid en de Koninklijke Vereniging voor Afval- en 

Reinigingsmanagement om gemeenten te helpen de nodige stappen te zetten naar een circulaire economie. 

De doelstellingen uit het LAP en het VANG komen overeen.  

Uit het VANG en het LAP wordt duidelijk dat de doelstelling met betrekking tot het recyclen van huishoudelijk 

afval voor 2015 op 65% was vastgesteld en voor 2020 op 75%. In 2025 moet verdere doorgroei gerealiseerd 

zijn om dit scheidingspercentage nog te verhogen. Daarnaast is een doelstelling van maximaal 100 kilo 

huishoudelijk restafval per inwoner per jaar vastgesteld voor 2020. Om houvast te geven voor gemeenten 

zijn vier actielijnen beschreven in het uitvoeringsprogramma VANG:  

/ Gemeenten formuleren ambitieuze beleidsdoelen;  

/ Gemeenten zijn in staat om werk te maken van de eigen beleidsdoelen;  

/ Burgers zijn gemotiveerd bij te dragen aan afvalpreventie en afvalscheiding;  

/ Ketenpartijen werken samen aan het sluiten van ketens.  

 

Gelders Energieakkoord 2016-2019 

Met het Gelders Energieakkoord wordt uitvoering gegeven aan de transitie naar duurzame 

energievoorziening binnen Gelderland. Binnen het akkoord wordt gewerkt met zogenaamde thematafels, 

waarin de betrokken partijen mogelijke beleidsplannen en –ontwikkelingen bespreken. De gemeente 

Lingewaal en Avri zijn beide partner van het Energieakkoord. De gemeente Lingewaal neemt deel aan de 

thematafel ‘voorbeeldige gemeente’, Avri neemt deel aan de thematafel ‘afval’. Met betrekking tot afval zijn 

in het uitvoeringsprogramma 2016-2019 de volgende doelstellingen geformuleerd: 

/ In 2020 is het restafval gedaald naar 100 kg per inwoner; 

/ In 2020 is er 75% afvalscheiding bij elke Gelderse gemeente; 

/ In 2030 is Gelderland afvalvrij; 

/ In 2016 is een monitoring voor de doelstellingen gerealiseerd.  

Deze doelstellingen sluiten aan bij de landelijke richtlijnen. Daarnaast zijn vijf onderwerpen benoemd die op 

korte termijn worden opgepakt door de deelnemers aan de thematafel afval: monitoring, fractie tuinafval 

apart ophalen, gescheiden inzameling bij hoogbouw verbeteren, een pilot luierinzameling en het delen van 

communicatiemiddelen. 
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Afvalstoffenplan Regio Rivierenland 2012-2016 
De programmaraad

10
 van de Regio Rivierenland heeft in 2012 een strategisch beleidsdocument voor het 

afvalbeleid in de regio opgesteld: het Afvalstoffenplan Regio Rivierenland. Dit afvalstoffenplan had een 
looptijd tot 2016 en sloot aan bij de ambities uit het LAP en het VANG. Drie doelstellingen stonden centraal 
in dit document: 

/ Stimuleren van preventie van afvalstoffen; 

/ Verhogen van de nuttige toepassing van het totaal aan huishoudelijk afval; 

/ Vermindering van de uitstoot van CO2. Elimineren van de verspreiding van gevaarlijke stoffen.  

Op dit moment werkt  Lingewaal samen met de overige deelnemende gemeenten aan nieuw regionaal 
beleid.  
 

Toekomstvisie inzameling huishoudelijk afval (Goed Scheiden Loont)   

Op 25 januari 2013 werd de notitie ‘toekomstige afvalinzameling’ aan de Regio Rivierenland overlegd. Hierin 

werden drie opties voor afvalinzameling genoemd die zouden bijdragen aan het behalen van het 

streefpercentage van 65% (doelstelling LAP) voor de recycling van huishoudelijk afval:  

/ omgekeerd inzamelen; 

/ de droge herbruikbare fractie inzamelen; 

/ tariefdifferentiatie volume/frequentie. 

Bij een tariefdifferentiatie volume/frequentie (‘diftar’) is er een verband tussen het afvalaanbod en de 

afvalstoffenheffing. Elke inwoner betaalt een vastgesteld gedeelte van de heffing en een variabel deel dat 

afhankelijk is van hoe vaak een bepaalde hoeveelheid afval wordt aangeleverd. De hoogte van de 

afvalstoffenheffing wordt dus gebruikt als negatieve of positieve prikkel bij het aanbieden van afval. Hoewel 

diftar een positieve prikkel kan vormen, kan het tegelijkertijd aanzetten tot ongewenst gedrag, zoals 

belastingfraude en illegale dumpingen. Bij de invoering van diftar moet dan ook steeds goed worden bezien 

wat mogelijk ongewenste neveneffecten en de mogelijkheden voor handhaving kunnen zijn. Omdat lokale 

omstandigheden bepalend zijn voor de effectiviteit van een dergelijk systeem, de omvang van de 

ongewenste neveneffecten en de mogelijkheden om deze te beperken, wordt in het LAP geen algemeen 

advies over de introductie van diftar gegeven. Het blijft de verantwoordelijkheid van de gemeenten om de 

voor- en nadelen af te wegen en een beslissing over diftar te nemen. De toen nog verantwoordelijke Regio 

Rivierenland (en daarmee de gemeente Lingewaal) besloot uiteindelijk te kiezen voor het systeem van 

gedifferentieerde tarieven op basis van volume/frequentie. Hiermee werd een stap gezet om twee doelen te 

verwezenlijken:  

/ Het percentage huishoudelijk afval dat gerecycled wordt te vergroten van 55% naar minimaal 65% in 

2015;  

/ Het realiseren van financiële voordelen. 

Het gedifferentieerde tarief is via het project Goed Scheiden Loont ingevoerd. Het streven was dat bij de 

invoering van het nieuwe systeem de kwaliteit van de dienstverlening minimaal gelijk zou blijven. De 

gemeenteraad van Lingewaal is in de vergadering van 6 december 2012 geïnformeerd over het volume-

frequentie-tariefsysteem. Van de drie opties had tariefdifferentiatie zich bewezen als zijnde effectief, zowel in 

het creëren van hoger hergebruik als in het bereiken van lagere kosten. Het systeem was op dat moment in 

35% van de gemeenten ingevoerd, wat maakte dat inzichtelijk was wat de voordelen zouden zijn. 

 

 

 

                                                        

10
 In de programmaraden werden deelterreinen van beleid besproken. Naar aanleiding van een evaluatie van de 

bestuursstructuur in 2010, is in 2014 besloten de programmaraden op te heffen.  
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Kadernota milieu 2015-2018 

In de Kadernota milieu van de gemeente Lingewaal is aandacht voor gescheiden inzameling, stookbeleid en 

zwerfafval. Lingewaal stelt geen aanvullende doelen bovenop de doelen die landelijk en regionaal zijn 

vastgesteld. In de Kadernota milieu 2015-2018 staan de volgende uitgangspunten voor het afvalbeleid: 

/ Stimuleren gescheiden afvalinzameling tot minimaal 65% hergebruik;  

/ Inzameling van huishoudelijk afval is gedelegeerd aan Avri;   

/ Bevorderen van het schoonhouden van de leefomgeving;  

/ Het bevorderen van preventie, hergebruik en nuttige toepassing van afvalstoffen door communicatie, 

voorlichting en projecten. Het is belangrijk dat inwoners regelmatig worden gewezen op de praktische 

mogelijkheden voor preventie van afval;  

/ Uitvoering geven aan het terughoudend stookbeleid;  

/ Zwerfafval bestrijden. 

 

De doelstellingen uit bovenstaande documenten kunnen als volgt samengevat worden:  

 

Kader Doelen 

LAP & VANG  / Minimaal 65% hergebruik huishoudelijk afval in 2015;  

/ Minimaal 75% hergebruik huishoudelijk afval in 2020;  

/ Maximaal 100 kg huishoudelijk restafval per inwoner per jaar 

in 2020;  

/ Doorgroei om tot een maximaal scheidingspercentage te 

komen in 2025.  

Gelders Energieakkoord en 

uitvoeringsprogramma 2016-2019 

/ In 2020 is het restafval gedaald naar 100 kg per inwoner; 

/ In 2020 is er 75% afvalscheiding bij elke Gelderse gemeente; 

/ In 2030 is Gelderland afvalvrij; 

/ In 2016 is de monitoring voor de doelstellingen gerealiseerd. 

Afvalstoffenplan Regio Rivierenland 

2012-2016 

/ Stimuleren van preventie van afvalstoffen; 

/ Verhogen van de nuttige toepassing van het totaal aan 

huishoudelijk afval; 

/ Vermindering van de uitstoot van CO2;  

/ Elimineren van de verspreiding van gevaarlijke stoffen. 

Toekomstvisie inzameling 

huishoudelijk afval (Goed Scheiden 

Loont)   

/ Het percentage huisafval dat gerecycled wordt vergroten van 

55% naar minimaal 65%;  

/ Realiseren van financiële voordelen;  

/ Minimaal gelijk blijven van kwaliteit van dienstverlening bij 

invoering van een gedifferentieerd tarief.   

Kadernota milieu 2015-2018 / Stimuleren gescheiden afvalinzameling tot minimaal 65% 

hergebruik;  

/ Bevorderen van het schoonhouden van de leefomgeving;  

/ Het bevorderen van preventie, hergebruik en nuttige 

toepassing van afvalstoffen door communicatie, voorlichting 

en projecten;  

/ Uitvoering geven aan het terughoudend stookbeleid;  

/ Zwerfafval bestrijden. 
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Afvalbeleid is niet actueel, nieuw beleid is in ontwikkeling 

De doelstellingen uit de Kadernota milieu 2015-2018 sluiten niet aan bij de landelijke doelstelling van 75% 

afvalscheiding in 2025. In de Kadernota milieu wordt namelijk nog uitgegaan van een scheidingspercentage 

van 65%. Ook het door de Regio Rivierenland opgestelde afvalstoffenbeleid is niet actueel. Op dit moment 

wordt er door de tien deelnemende gemeenten aan Avri wel gewerkt aan nieuw beleid. Het nieuwe beleid 

zal aansluiten bij de landelijke normen. In de interviews kwam naar voren dat in het nieuwe beleid meer 

aandacht zal zijn voor visie en ambitie. Daarom zal in het nieuwe afvalstoffenbeleid onderscheid gemaakt 

worden tussen een visiestuk en een uitvoeringsplan dat daarop volgt. Op dit moment wordt  een 

toekomstvisie opgesteld waarin de doelstellingen en het streven van de tien gemeenten op het gebied van 

afval verwoord staan. Het nieuwe afvalstoffenbeleid moet door de gemeenteraden vastgesteld worden. Op 

dit moment (zomer 2016) wordt gewerkt aan het vaststellen van de visie en doelstellingen. Naar verwachting 

is dit stuk eind 2016 gereed, waarna er in 2017 een uitvoeringsplan wordt geschreven. 

1.3 / Sturing door het college en de gemeenteraad  

Lingewaal heeft, sinds de GR Avri, invloed in zowel het AB als het DB van Avri   

Het bestuur van Avri bestaat uit een algemeen bestuur (AB), een dagelijks bestuur (DB) en een voorzitter
11

. 

Het algemeen bestuur bestaat uit tien leden, waarbij elke gemeenteraad één lid aanwijst. De raden wijzen 

voor hun lid tevens een plaatsvervangend lid aan. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en twee 

overige door en uit het algemeen bestuur aan te wijzen leden. Bij besluit van 10 september 2015 is door de 

raad van Lingewaal besloten om wethouder Bel aan te wijzen als lid, en wethouder Van Bezooijen als 

plaatsvervangend lid van het AB namens de gemeente Lingewaal. Wethouder Bel is tevens lid van het DB. 

Door deze positie heeft de gemeente inspraak in het bestuur en bijvoorbeeld bij het benoemen van 

bepaalde ambtenaren, het vaststellen van de ontwerpbegroting en het vaststellen van de rekening. 

Avri legt de begroting en jaarrekening voor aan de raad 

Avri werkt met een begroting, en met algemene financiële en beleidsmatige kaders. De kaders worden de 

raden toegestuurd, uiterlijk op 15 april van het jaar voorafgaand aan het jaar dat de begroting betreft. De 

ontwerpbegroting wordt acht weken voordat deze wordt aangeboden aan het algemeen bestuur aan de 

raden toegezonden
12

. De ontwerpbegroting is voor eenieder in te zien. De raden kunnen hun zienswijze 

over de ontwerpbegroting naar voren brengen zodat deze aan het algemeen bestuur worden voorgelegd 

tezamen met de ontwerpbegroting. Ook over de jaarrekening kunnen raden zienswijzen indienen bij het 

algemeen bestuur
13

 voordat deze wordt vastgesteld. De jaarrekening wordt door het dagelijks bestuur vóór 

15 april van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft aan de raden gestuurd. 

Werkwijze is dat er door twee gemeenten een modelzienswijze op de begroting of jaarrekening wordt 

gemaakt. Dit jaar was de modelzienswijze niet op tijd klaar om in de gemeenteraad van Lingewaal 

behandeld te worden. Daarom is een eigen zienswijze opgesteld. Volgend jaar hoopt Lingewaal wel het 

model te gebruiken. Betrokkenen geven aan dat de modelzienswijze over het algemeen ook wordt 

overgenomen door alle gemeenten.  

 

                                                        

11
 Gemeenschappelijke regeling Avri, artikel 5 en 15.  

12
 Gemeenschappelijke regeling Avri, art. 27. 

13
 Gemeenschappelijke regeling Avri, art. 28. 
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De vroegtijdige beschikbaarheid van stukken bemoeilijkt sturing en vermindert slagkracht  

De agenda en stukken van het algemeen bestuur zijn vroegtijdig beschikbaar, namelijk acht weken van te 

voren. Dit is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling. Deze ruime periode moet raden in de 

gelegenheid stellen met hun lid van het algemeen bestuur, in het geval van Lingewaal dus ook dagelijks 

bestuur, van gedachten te wisselen over de besluiten die het algemeen bestuur gaat nemen en de door de 

raad gewenste input van het lid daarbij. Uit de interviews blijkt dat een termijn van acht weken niet goed 

werkbaar is. Het is voor de ambtelijke organisatie niet goed mogelijk om de stukken voor een vergadering op 

een adequate wijze te prepareren. Het kan namelijk voorkomen dat de stukken voor een aankomende 

vergadering reeds voor de vorige vergadering aangeleverd moeten worden. 

Platformbijeenkomsten worden niet optimaal benut  

Het algemeen bestuur vergadert volgens de gemeenschappelijke regeling ten minste twee keer per jaar. In 

de praktijk is dit vijf of zes keer per jaar. Voor het dagelijks bestuur zijn geen verplichte vergaderfrequenties 

vastgesteld. Voorafgaand aan alle vergaderingen van het algemeen bestuur vindt een platformbijeenkomst 

plaats. De platformbijeenkomsten hebben tot doel raadsleden met elkaar in gesprek te brengen over de 

voorstellen op de agenda, om zo de wensen en bedenkingen van de verschillende raden te betrekken bij de 

besluitvorming in het algemeen bestuur. Ook kan het bestuur van Avri rechtstreeks bevraagd worden. 

Raadsleden kunnen de informatie uit de platformbijeenkomsten gebruiken als input voor de standpunten die 

ze aan hun portefeuillehouder meegeven. Het platform heeft geen zeggenschap. Naast raadsleden, kunnen 

wethouders en burgemeesters van de betrokken gemeenten aan de beraadslagingen van de 

platformbijeenkomsten deelnemen. Uit de interviews blijkt dat de opkomst bij de platformbijeenkomsten tot 

nu toe erg laag is. Dat betekent dat een mogelijkheid tot sturing op de doelbereiking niet volledig benut 

wordt door raadsleden en college. Betrokkenen geven wel aan dat de bijeenkomsten zowel qua inhoud als 

vorm van voldoende kwaliteit zijn. Mogelijke verklaringen die betrokkenen voor de lage opkomst geven zijn 

dat raadsleden tevreden zijn met de gang van zaken, dat griffies de uitnodigen efficiënter kunnen 

verspreiden en dat de platformbijeenkomsten samenvallen met raadsvergaderingen.  

Lingewaal neemt geen pluspakket af bij Avri  

De taken die Avri uitvoert voor de gemeente Lingewaal zijn uitgewerkt in een dienstverleningsovereenkomst 

tussen Avri en Lingewaal. In de dienstverleningsovereenkomst wordt ook de financiële bijdrage van de 

gemeente geregeld. De raden en colleges hebben de mogelijkheid om aanvullende taken aan Avri op te 

dragen in een pluspakket. Lingewaal neemt enkel het basispakket af en maakt dus geen gebruik van deze 

mogelijkheid.  

Gemeente Lingewaal ziet zichzelf sterker als opdrachtgever sinds Avri een zelfstandige GR is  

Uit de interviews blijkt dat de gemeente Lingewaal zichzelf sterker als opdrachtgever ziet sinds Avri een 

zelfstandige gemeenschappelijke regeling is. Wel geven betrokkenen aan dat dit opdrachtgeverschap nog 

sterker tot uiting zou kunnen komen. Op dit moment bepaalt Avri bijvoorbeeld de agenda van de ambtelijke 

overleggen. Deze overleggen worden ook voorgezeten door medewerkers van Avri. Gemeenten zouden 

meer kunnen sturen op doelbereiking door dit zelf te doen
14

.  

 

                                                        

14
 Op 4 juli 2016 (na afronding van de onderzoeksperiode) zijn twee voorzitters gekozen vanuit de gemeenten. 
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2 Doelbereiking 
Dit hoofdstuk beantwoordt deelvragen 3 en 4 van het onderzoek: “In hoeverre zijn de doelstellingen uit het 

afvalbeleid bereikt?” en “Op welke wijze houdt de gemeente zicht op doeltreffendheid van het afvalbeleid?” 

2.1 / Zicht op doeltreffendheid  

Beschikbare verantwoordingsinformatie nog niet optimaal benut 

Door de loskoppeling van Avri van de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland ontstaat er meer 

ruimte om op Avri toegespitste voortgang- en verantwoordingsrapportages te maken. De achterliggende 

gedachte is dat dit moet leiden tot grotere transparantie: raadsleden hebben beter zicht op het reilen en 

zeilen binnen Avri en hebben daardoor meer mogelijkheden om te sturen op doelbereiking. Betrokkenen 

geven aan dat Avri nog wel een verbeterslag kan maken op het gebied van informatiehuishouding. Dit is ook 

geconstateerd door Deloitte in de managementletter 2014 en onderschreven in de nota Risicomanagement 

en Weerstandsvermogen van juni 2015
15

. Om diensten te kunnen verlenen aan de gemeenten en de daarbij 

behorende verantwoording af te leggen, is het noodzakelijk om een informatiehuishouding te hebben waarbij 

op de juiste  tijd, betrouwbare informatie, in de juiste vorm en op de juiste plaats wordt geleverd. Avri kan 

nog niet volledig voorzien in deze rapportage- en  verantwoordingsverplichtingen. Een actievere vraag van 

de gemeenten naar sturingsinformatie kan bijdragen aan een betere verantwoording. Op dit moment heeft 

Avri wel al de beschikking over informatie over prestaties op het gebied van afvalscheiding en handhaving. 

Lingewaal ontvangt van Avri cijfers over de scheidingspercentages, de hoeveelheden ingezameld afval, de 

aantallen klachten en aantallen gevallen van handhaving. Deze gegevens lenen zich voor 

publieksvriendelijke presentatie, maar een dergelijke presentatie heeft de rekenkamercommissie niet 

aangetroffen. Ook de producten uit het basispakket zijn bijvoorbeeld niet meetbaar geformuleerd. 

Terugkoppeling per product is hierdoor niet mogelijk.  

Avri benoemt de knelpunten rondom de informatievoorziening ook in haar Meerjarenbegroting 2016-2019. 

De afsplitsing van Avri van Regio Rivierenland zorgt ervoor dat Avri een eigen IT-structuur moet 

ontwikkelen. De ambities en doelstellingen op het gebied van de informatievoorziening van Avri zijn 

vastgelegd in het Informatiebeleidsplan 2015–2020. Aan de hand van een zogenaamd informatiehuis, 

waarin de voor verandering relevante clusters worden beschreven, is een tijdslijn beschreven waaruit 

duidelijk wordt dat de meeste processen die het informatiebeleidsplan vereist in 2016 zullen worden 

afgerond.  

 

Verslagen Avri geven duidelijkheid over afvalscheidingspercentages  

Avri produceert jaarlijks een verslag waarin wordt gekeken naar de vooruitgang op de doelstellingen van 

Avri. In het verslag wordt ook per afvalstroom geregistreerd hoeveel kilo per inwoner van de Regio 

Rivierenland wordt aangeleverd. Hierdoor is duidelijk in welke stromen nog winst valt te behalen en welke 

stromen zo goed als geoptimaliseerd zijn. Dit geeft aanknopingspunten om te beslissen wat er nog 

verbeterd kan worden op het gebied van afvalscheiding. Avri zorgt daarnaast voor jaarlijkse verslaglegging 

per gemeente voor de volgende diensten: 

- Inzameling restafval minicontainers 

- Inzameling restafval ondergrondse brengvoorzieningen 

- Inzameling GFT minicontainers 

- Inzameling papier minicontainers 

                                                        

15
 Begroting 2016 Avri, inclusief meerjarenbegroting t/m 2019 
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- Inzameling kunststofverpakkingsafval 

- Inzameling KCA 

- Inzameling grofvuil 

- Inzameling verpakkingenglas in brengvoorziening 

- Inzameling kunststof verpakkingen in brengvoorzieningen 

- Inzameling papier in brengvoorzieningen 

- Inzameling textiel in brengvoorzieningen 

- Inzameling frituurvet in brengvoorzieningen 

Het is niet duidelijk wat de gemeente Lingewaal met deze gegevens doet. Door de kennis per afvalstroom te 

benutten zou Lingewaal kunnen sturen op wat er nodig is om voor een bepaalde afvalstroom een hoger 

scheidingspercentage te bereiken. Één bekend voorbeeld van de toepassing van deze gegevens is dat in 

regionaal verband door Avri wordt onderzocht wat nodig is om het scheidingspercentage van bepaalde 

afvalstromen te verbeteren. Omdat onderzoeken alleen kunnen plaatsvinden via het pluspakket van Avri 

heeft het de voorkeur van Lingewaal om onderzoeken regionaal te organiseren in plaats van per gemeente. 

Lingewaal kan gemeentelijke doelstellingen op het gebied van afval monitoren 

De gemeente Lingewaal monitort de voortgang van de doelstellingen uit de Kadernota milieu 2015-2018. Er 

zijn indicatoren vastgesteld om inzichtelijk te maken wat er verandert op het gebied van stookontheffingen, 

gescheiden afval en projecten zwerfafval. In de onderstaande tabel staan deze indicatoren, inclusief een 

planning, weergeven
16

.   

Monitoring Planning  Indicatoren 

Stookontheffingen Jaarlijks Aantal verleende ontheffingen 

Gescheiden afval Jaarlijks Percentage gescheiden afval en 

mogelijkheid hergebruik 

Projecten zwerfafval Jaarlijks Aantal projecten zwerfafval en het 

resultaat hiervan 

 

De indicatoren dragen bij  aan de mate waarin gemeten kan worden of doelstellingen worden behaald. Zo is 

in 2015 het project ‘Schone en Beleefbare Waal’ gestart. In dit project ruimden vrijwilligers het zwerfafval op. 

Zij kregen hiervoor een vergoeding. Van het ingezamelde afval is vervolgens een kunstwerk gemaakt. 

Bovenstaande indicatoren zijn kwantitatief, en daarmee goed te meten. Het afvalscheidingspercentage is 

bekend en dit kan gebruikt worden voor sturing. Met betrekking tot zwerfafval is de indicator weliswaar 

makkelijk meetbaar, maar het effect van deze projecten is lastig te definiëren. De aantallen van projecten of 

de scheidingspercentages geven niet direct trendmatig inzicht. De basisrapportages van Avri bieden inzicht 

in de scheidingspercentages sinds 2014.  

2.2 / Bereiken doelstellingen afvalbeleid 

De doelstellingen van het afvalbeleid in Lingewaal zijn in beweging. Voor 2015 werd gestreefd naar een 

afvalscheidingspercentage van 65%. Nadat deze doelstelling behaald was, is een nieuw 

scheidingspercentage vastgesteld, namelijk 75%. Ook de hoeveelheid restafval per persoon per jaar is 

gedaald en daarmee verschijnt een voorzichtige stip op de horizon voor een afvalvrije regio. De 

bewegelijkheid van de doelstellingen is meegenomen bij de analyse van de mate waarin de doelstellingen 

van het afvalbeleid in Lingewaal behaald zijn.  

                                                        

16
 Kadernota milieu 2015-2018, p. 15 
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De hoeveelheid restafval daalt in Lingewaal, maar blijft meer dan gemiddeld in de regio 

Uit de rapportage basispakket Lingewaal 2015 blijkt dat de hoeveelheid restafval in Lingewaal daalt, ook na 

invoering van Goed Scheiden Loont. Wel levert Lingewaal nog iets meer restafval dan gemiddeld in de regio 

(135 kg restafval per persoon per jaar t.o.v. 129 kg). Lingewaal levert betrekkelijk veel papier in (63kg 

tegenover 56kg in de regio), maar ruim minder GFT-afval dan gemiddeld (127kg tegenover 142kg in de 

regio). Wellicht valt in de scheiding van GFT dus nog winst te behalen die ook zichtbaar wordt in de 

hoeveelheid restafval. Anderzijds draagt de gemeente aan dat er mogelijk andere oorzaken zijn voor het 

achterblijven van het scheidingspercentage GFT, zoals het feit dat inwoners in het verleden goedkoop een 

compostbak konden aanschaffen en dat inwoners soms zelf plaats hebben voor een composthoop. Met 

betrekking tot afval bij de milieustraten valt op dat Lingewaal de laatste jaren meer afval aanbiedt. De 

hoeveelheid afval die daar wordt aangeboden is gelijk aan het gemiddelde van de regio.  

Diftar heeft een groot positief effect op het afvalscheidingspercentage 

Avri heeft zowel in 2014 als in 2015 onderzoek laten doen naar de effecten van Goed Scheiden Loont in de 

Regio Rivierenland. Uit dit onderzoek werd duidelijk dat Goed Scheiden Loont leidde tot een afname van de 

totale hoeveelheid afval met 6%. Daarnaast werd de landelijke scheidingsdoelstelling van een 

afvalscheidingspercentage van 65% (zoals het ook in de Kadernota milieu staat) ruimschoots gehaald: in 

2014 is het percentage voor de hele regio uitgekomen op 69,6% en voor Lingewaal 68%. In 2014 kwamen 

de projectkosten € 35.000 boven het vooraf bepaalde budget van € 368.000 uit, maar omdat de opbrengsten 

uit de afvalstoffenheffing € 206.000 hoger waren dan verwacht is dit ruimschoots terugverdiend
17

. Goed 

Scheiden Loont draagt dus bij aan het behalen van de doelstellingen uit het LAP. Bovendien levert dit voor 

de gemeente een kostenbesparing op, aangezien een eventuele winst van Avri terugvloeit naar de 

gemeenten. Nu de Regio gezamenlijk in 2015 al 69% haalde lijkt de volgende doelstelling (75% in 2020) 

haalbaar. Toch kan ook al worden nagedacht over de doelstellingen die hierna volgen. Dit gebeurt onder 

andere met de nieuwe regionale ambitie. Deze moet nog worden vastgesteld.
18

 Uit het LAP volgt dat een 

maximaal scheidingspercentage moet worden nagestreefd.   

Hoeveelheid huishoudelijk afval in de regio neemt af 

Uit de rapporten ‘Regionale Sorteerresultaten 2014’ en ‘Regionale Sorteerresultaten 2015’ van Eureco blijkt 

dat tijdens Goed Scheiden Loont in 2014, 9% minder afval werd aangeboden dan in 2013. In 2015 werd 6% 

minder afval aangeboden dan in 2013. Daarnaast blijkt uit de evaluatie van Goed Scheiden Loont dat in 

2014 38% minder restafval werd ingezameld dan in 2013.  

Hoeveelheid zwerfafval onduidelijk 

Een mogelijk nadeel van een afvalinzamelingssysteem op basis van gedifferentieerde tarieven is dat 

mensen eerder geneigd kunnen zijn om hun afval te dumpen, in plaats van gebruik te maken van de 

ondergrondse containers. Immers: elke keer dat de container wordt gebruikt, moet er betaald worden. Om te 

bepalen of het beleid hier invloed op had, werd in de eerste helft van 2014 bijgehouden hoeveel zwerfafval 

er was. Op basis van deze data, gecombineerd met de informatie van het half jaar daarvoor, kon niet 

worden geconcludeerd dat er een toename van dumpingen had plaatsgevonden. Daarom is in de tweede 

helft van 2014 niet gemonitord. Gedurende 2014 hebben een paar gemeenten Avri echter wel laten weten 

dat zij een toename van het zwerfafval ervaarden. Om het zwerfafval in de regio te beperken zou opnieuw 

een monitor kunnen worden ingesteld, om zo te bepalen welke invloed Goed Scheiden Loont heeft op de 

                                                        

17
 Evaluatie Goed Scheiden Loont, p.3. 

18
 Geschreven zomer 2016. 
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hoeveelheid zwerfafval in de gemeente. Er komen weinig formele klachten van burgers binnen (één in 

2015).  

Rommel en bijplaatsing bij ondergrondse containers toegenomen 

Met hetzelfde motief als bij het zwerfafval, wordt afval soms geplaatst naast de ondergrondse containers in 

plaats van erin. Uit de evaluatie van Goed Scheiden Loont blijkt dat er  regionaal een significante toename 

(175%, van 268 in 2013 naar 829 in 2014) van het aantal klachten rondom bijplaatsing/rommel is geweest. 

Volgens Avri kan dit te maken hebben met het feit dat er meerdere locaties zijn gekomen om afval aan te 

bieden (van 150 in 2013 naar 345 in 2014), maar de kosten van het gebruik van de container kunnen ook 

een prikkel vormen. Daarnaast geeft Avri aan dat vrijwilligers vroeger het afval op zouden ruimen zonder 

extra kosten, maar dat het nu een inwoner geld kost om de bijgeplaatste zakken in de container te 

deponeren. Dat moedigt niet aan om bijgeplaatst afval op te ruimen. 

Hoewel er regionaal een grote toename van het aantal meldingen wordt geconstateerd komen er weinig 

formele klachten binnen van burgers van Lingewaal over dit onderwerp. In 2015  kwam er één over 

afvaldumping  (t.o.v. 0 in 2014). Hierbij is van belang om aan te tekenen dat er in Lingewaal weinig 

ondergrondse containers zijn omdat er weinig hoogbouw is in Lingewaal. Over het verkeerd aanbieden zijn 

wel meerdere klachten binnengekomen. Zo is in 2015 drie keer melding gemaakt van afval rondom een 

ondergrondse container (t.o.v. 0 in 2014) en twee keer van rommel/zwerfaval bij de aanbiedplek voor 

minicontainers of in de openbare ruimte (gelijk met 2014). Desondanks zijn dit geen grote getallen. Hoewel 

hier veel verschillende zaken aan de orde kunnen zijn, zou het ook zo kunnen zijn dat inwoners van 

Lingewaal het klachtenmeldpunt niet goed weten te vinden. 

Variabele afvalstoffenheffing zorgt voor een vermindering van de kosten voor de burger 

De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast (basis) en flexibel deel, afhankelijk van wat er aan restafval wordt 

aangeleverd. Voor 2016 bedragen de vaste kosten € 127. De afvalstoffenheffing wordt hoger naarmate 

meer restafval wordt aangeleverd. De achterliggende gedachte is dat dit een financiële prikkel oplevert voor 

de burger om het afval goed te scheiden. Hoewel de (gemiddelde) afvalstoffenheffing afnam tussen 2010 (€ 

270) en 2015 (€ 171) is niet zeker of dit blijvend financiële voordelen oplevert. Het dalen van de 

afvalstoffenheffing gebeurde gedeeltelijk door het gebruiken van reservegelden. Sinds 2015 stijgt de 

afvalstoffenheffing weer. Daarmee lijkt het financiële voordeel in de mate waarin dit tussen 2010 en 2015 

zichtbaar was niet blijvend. Wel is het zo dat voor 2019 een gemiddelde afvalstoffenheffing van € 208 wordt 

begroot, wat ondanks de stijging sinds 2015 lager is dan de afvalstoffenheffing in 2010. In dat opzicht levert 

de variabele afvalstoffenheffing een financieel voordeel op. 

Begrote stijging van de afvalstoffenheffing is goed onderbouwd 

Dit jaar stijgt de afvalstoffenheffing voor het eerst in vijf jaar. Avri heeft begroot dat de voorgestelde 

gemiddelde afvalstoffenheffing stijgt met € 17 per 2016. Dit is ten opzichte van de gemiddelde heffing in 

2015 (€ 171) een stijging van bijna 10%. Avri kan de stijging in kosten goed onderbouwen. De variabele 

opbrengsten voor Avri nemen af door beter scheidingsgedrag, daarom stijgt de vaste bijdrage met € 19. De 

extra kosten komen voort uit een tekort voor de stortplaats (€ 8), de dalende inkomsten uit grondstoffen      

(€ 10), en rentelasten (€ 2). Door het combineren van aanslagjaren wordt € 3 bespaard. Tot en met 2019 

stijgt het  basistarief tot € 147 en de voorgestelde gemiddelde afvalstoffenheffing komt uit op € 208. 

Geïnterviewden geven aan dat de stijging van de afvalstoffenheffing begrijpelijk is. De raad heeft er daarom 

voor gekozen geen zienswijze in te dienen op de begroting 2017. 
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Doelbereiking per kader  

 

Kader Doelen Doelbereiking  

LAP & VANG  / Minimaal 65% hergebruik 

huishoudelijk afval in 2015;  

/ Minimaal 75% hergebruik 

huishoudelijk afval in 2020;  

/ Doorgroei om tot een maximaal 

scheidingspercentage te komen in 

2025; 

/ Maximaal 100 kg huishoudelijk 

restafval per inwoner per jaar in 2020.  

Het scheidingspercentage van 

65% is behaald. De gemeente 

Lingewaal is goed op weg om 

ook het percentage van 75% 

te behalen. Onduidelijk is 

welke acties door de 

gemeente Lingewaal of de 

regio worden ondernomen om 

tot een maximaal 

scheidingspercentage te 

komen in 2025. In 2015 

leverde Lingewaal 135 kg 

restafval. Het is nog 

onduidelijk welke acties 

worden ondernomen om dit 

terug te brengen tot 100 kg 

per inwoner per jaar in 2020.   

Gelders Energieakkoord en 

uitvoeringsprogramma 2016-

2019 

/ In 2020 is het restafval gedaald naar 

100 kg per inwoner; 

/ In 2020 is er 75% afvalscheiding bij 

elke Gelderse gemeente; 

/ In 2030 is Gelderland afvalvrij; 

/ In 2016 is de monitoring voor de 

doelstellingen gerealiseerd. 

Het scheidingspercentage van 

75% in 2020 lijkt haalbaar. De 

reductie naar 100 kg restafval 

per inwoner in 2020 vereist 

nog grote stappen. Een 

afvalvrije gemeente vraagt om 

vorderingen binnen Lingewaal 

en op regionaal niveau. Op dit 

moment is niet in te schatten 

of Lingewaal dit zal bereiken. 

De monitoring voor de 

doelstellingen moet in 

regionaal verband nog 

georganiseerd worden.  

Afvalstoffenplan Regio 

Rivierenland 2012-2016 

/ Stimuleren van preventie van 

afvalstoffen; 

/ Verhogen van de nuttige toepassing 

van het totaal aan huishoudelijk afval; 

/ Vermindering van de uitstoot van CO2;  

/ Elimineren van de verspreiding van 

gevaarlijke stoffen. 

Door middel van ‘Goed 

Scheiden Loont’ werd de 

preventie van afvalstoffen 

gestimuleerd en wordt er 

gewerkt aan het verhogen van 

de nuttige toepassing van het 

totaal aan huishoudelijk afval. 

Dit onderzoek richt zich niet 

op de vermindering van CO2 

uitstoot of het elimineren van 

de verspreiding van 

gevaarlijke stoffen.  

Toekomstvisie inzameling / Het percentage huisafval dat 65% afvalscheiding is 
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huishoudelijk afval (Goed 

Scheiden Loont)   

gerecycled wordt vergroten van 55% 

naar minimaal 65%;  

/ Realiseren van financiële voordelen;  

/ Minimaal gelijk blijven van kwaliteit van 

dienstverlening bij invoering van een 

gedifferentieerd tarief.   

behaald. De financiële 

voordelen lijken deels van 

tijdelijke aard te zijn geweest 

nu de afvalstoffenheffing stijgt 

tot en met 2019. De 

afvalstoffenheffing lijkt wel 

onder de heffing van 2010 te 

blijven (€ 270 in 2010, € 208 

in 2019). Op kwaliteit van de 

dienstverlening wordt op dit 

moment niet gestuurd, maar 

inwoners geven Avri een ruim 

voldoende (zie hoofdstuk 

inwonersconsultatie).  

Kadernota milieu 2015-2018 / Stimuleren gescheiden 

afvalinzameling tot minimaal 65% 

hergebruik;  

/ Bevorderen van het schoonhouden 

van de leefomgeving;  

/ Het bevorderen van preventie, 

hergebruik en nuttige toepassing van 

afvalstoffen door communicatie, 

voorlichting en projecten;  

/ Uitvoering geven aan het 

terughoudend stookbeleid;  

/ Zwerfafval bestrijden. 

65% afvalscheiding is 

behaald. Door middel van 

projecten (bijvoorbeeld 

Schone en Beleefbare Waal) 

wordt het schoonhouden van 

de leefomgeving en het 

bestrijden van zwerfafval 

nagestreefd. Voor zwerfafval 

zou monitoring kunnen helpen 

bij het inzichtelijk maken van 

het probleem. Dit onderzoek 

richt zich niet op het 

stookbeleid.  
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3 Inwonersconsultatie 
Om de ervaringen en meningen van de inwoners van Lingewaal over het afvalbeleid te peilen is een 

inwonersconsultatie gehouden. De uitkomsten van de inwonersconsultatie staan beschreven in dit 

hoofdstuk. Daarmee geeft dit hoofdstuk antwoord op de deelvragen 5, 6 en 7. “Hoe ervaren de inwoners van 

de gemeente Lingewaal het afvalbeleid?”, “In welke mate ervaren inwoners dat ze bijdragen aan de 

realisatie van de doelstellingen van het afvalbeleid in de Gemeente Lingewaal?” en  “Welke 

handelingsperspectieven kunnen op basis van de inwonersconsultatie worden meegegeven aan de 

gemeente?”  

3.1 / Aanpak 

De inwonersconsultatie vond plaats door middel van een online vragenlijst. Met geo-targeting kan de fysieke 

locatie van een internetgebruiker achterhaald worden, bijvoorbeeld aan de hand van een IP-adres, of de 

locatiegegevens van iemands mobiele telefoon. Op deze manier werden inwoners locatiegericht benaderd. 

In Lingewaal zijn inwoners benaderd via Facebook, Nu.nl en de websites van TMG media groep. Daarnaast 

is een openbare hyperlink beschikbaar gesteld aan de gemeente. De gemeente heeft de vragenlijst ook via 

haar eigen kanalen verspreid. Ook heeft een onderzoeker op 18 mei in de kernen Heukelum en Vuren 

mensen op straat ondervraagd met behulp van een tablet. Zo werd gewaarborgd dat de respons niet 

afhankelijk is van de beschikbaarheid/toegankelijkheid van een computer of het internet. Inwoners van de 

gemeente Lingewaal hadden van 17 mei tot en met 26 mei de mogelijkheid om de vragenlijst online in te 

vullen. 

Inwonersconsultatie geeft representatief beeld 

De vragenlijst is in totaal 310 keer volledig ingevuld. Gelet op het inwonersaantal (11.000) van de gemeente 

Lingewaal is dit een redelijke respons. De gangbare wetenschappelijk normen (statistische foutenmarge van 

5% en een betrouwbaarheidsniveau van 95%) worden hiermee niet helemaal gehaald (5,5% in Lingewaal). 

Dit is voor dit onderzoek niet problematisch omdat de inwoners die de vragenlijst hebben ingevuld een 

representatieve afspiegeling vormen van alle inwoners. Er is gelet op de samenstelling van de 

onderzoekspopulatie, om elke doelgroep in de gemeente in voldoende mate te betrekken. Het gaat dus niet 

alleen om de kwantiteit maar ook om de kwaliteit (socio-demografische en –economische kenmerken) van 

de respondentengroep. Er is hiervoor gewerkt met zogenaamde Mosaic-profielen. Inwoners vullen aan het 

einde van de enquête hun postcode in. Elke zescijferige postcode heeft een eigen Mosaic-profiel. De Mosaic 

segmentatie is ontworpen om huishoudens te identificeren en te classificeren. Het segmentatiesysteem 

verdeelt huishoudens in 14 groepen op grond van socio-demografie, levensstijl, cultuur en (koop)gedrag. 

Deze verdeling is gebaseerd op data van onder andere CBS, Kadaster, KvK, TNS NIPO, Post NL en GfK. 

De onderzoekers letten er bij de analyse op of de profielen voldoende vertegenwoordigd zijn. De relatief 

kleine afwijkingen zijn tijdens de data-analyse gecorrigeerd door weegfactoren toe te passen.  

Respondenten met een postcode van buiten de gemeente zijn niet meegenomen in het onderzoek. Als een 

inwoner de vragenlijst twee keer invult, wordt de tweede enquête niet meegenomen in de analyse.   
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3.2 / Uitkomsten inwonersconsultatie 

Inwoners Lingewaal zijn tevreden met de mogelijkheden voor afvalscheiding; verbetermogelijkheden 

voor plastic, elektrische apparaten en KCA 

Een groot deel van het afvalbeleid in Lingewaal draait om afvalscheiding en betaling naar vervuiling 

(gedifferentieerd tarief). Gemiddeld genomen zijn de inwoners van Lingewaal positief over de 

uitgangspunten van het afvalbeleid. 48% van de inwoners is van mening dat mensen die vaker restafval 

aanbieden ook meer afvalstoffenheffing moeten betalen, tegenover 33% die dat niet juist vindt. 65% geeft 

aan dat de huidige manier van afvalinzameling bevalt. Daarmee staan de inwoners gemiddeld genomen 

achter de uitgangspunten van het afvalbeleid van Lingewaal (figuur 1). 

Grote ambitie om afval te scheiden 

85% van de inwoners geeft aan dat hij huishoudelijk afval graag zoveel mogelijk scheidt (figuur 1). Hiermee 

leeft de ambitie van het college niet alleen binnen de organisatie, maar ook onder de inwoners van 

Lingewaal. 

 

Figuur 1 
In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? n=310 

 

Gevraagd naar de algehele tevredenheid met afvalscheiding in Lingewaal geeft 69% (figuur 2) van de 

ondervraagden aan in meer of mindere mate tevreden te zijn met de mogelijkheden om afval gescheiden 

aan te bieden. Ruim één op de vijf (21%) is hier niet tevreden mee. Avri krijgt als gemiddeld rapportcijfer 

voor de algehele dienstverlening een 7,5 van de deelnemers. 

 
 
 
 

46% 

17% 

24% 

39% 

31% 

41% 

11% 

17% 

17% 

22% 

14% 

11% 

4% 

Ik wil huishoudelijk afval zoveel mogelijk
kunnen scheiden

Mensen die vaker restafval aanbieden moeten
ook meer afvalstoffenheffing betalen

De huidige manier van afval inzamelen bevalt
mij goed

Zeer mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Zeer mee oneens geen mening / n.v.t
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Figuur 2 
Hoe tevreden bent u over uw mogelijkheden om afval gescheiden aan te aanbieden in de gemeente 
Lingewaal? n=310

 
Inwoners die neutraal of enigszins tot zeer ontevreden waren konden aangeven voor welke afvalstromen zij 

niet tevreden zijn met de inzameling (tabel 1). Veel inwoners geven hier aan niet tevreden te zijn met de 

inzameling van plastic (51%), elektrische apparaten (40%) en klein chemisch afval, KCA (35%). Uitzonderlijk 

hierbij is het grote aantal ontevredenen op het gebied van plastic. Uit de aanvullende antwoorden die 

inwoners gaven bleek dat de ontevredenheid over plasticinzameling voortkomt uit twee irritaties. De zakken 

die gebruikt worden voor de inzameling van plastic worden als lelijk in het straatbeeld en onhandig gezien, 

omdat ze niet goed blijven liggen en vaak kapot worden gemaakt. Daarnaast gaat plasticafval met 

etensresten erin stinken.  

 

Tabel 1 
Voor welke afvalsoort(en) bent u niet tevreden over de mogelijkheden om deze gescheiden aan te bieden in 
uw gemeente? n=97 
 

Antwoord  Percentage respondenten 

Plastic 51% 

Elektrische apparaten 40% 

Klein chemisch afval (KCA) 35% 

Restafval 20% 

Textiel 12% 

GFT-afval 11% 

Glas 5% 

Papier/karton 4% 

 

Bij de vraag naar de tevredenheid met de frequentie van afvalinzameling aan huis is onderscheid gemaakt 

tussen restafval, GFT, plastic en papier/karton (figuur 3). Voor deze vier stromen is een ruime meerderheid 

tevreden met de frequentie waarmee het afval wordt opgehaald (tenminste 71%). Van de vier stromen werd 

voor plastic het meest aangegeven dat vaker ophalen de voorkeur heeft (28%).  

  

15% 31% 23% 11% 17% 3% 

Zeer tevreden Tevreden Enigszins tevreden Neutraal Enigszins ontevreden Ontevreden Zeer ontevreden
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71% 

28% 

Plastic (elke 2 weken) 

78% 

19% 

GFT (elke 2 weken) 

79% 

7% 

12% 

Restafval (elke 2 weken) 

Ja

Nee, liever vaker

Nee, liever minder
vaak

Geen mening

81% 

17% 

Papier/karton (elke maand) 

Figuur 3  
Bent u tevreden over hoe vaak huishoudelijk afval bij u wordt opgehaald? n=300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoewel 61% van de inwoners tevreden is met de huidige manier van afvalinzameling (tabel 2) geeft 75% 

van de mensen die het liever anders zien (16% van de ondervraagden) aan dat ze een aparte container 

voor plastic willen. Dit versterkt nogmaals het beeld dat er ontevredenheid heerst over de manier van plastic 

inzamelen.  

 
Tabel 2 
Naar welke manier van huishoudelijk afval inzamelen gaat uw voorkeur uit? n=300 
(alleen respondenten met minicontainers) 
 

Antwoord  Percentage respondenten 

De huidige manier: via aparte minicontainers voor restafval, 

GFT en papier, en een zak voor plastic 61% 

Alles inzamelen via (ondergrondse) wijkcontainers (dus ook 

restafval, GFT, papier en plastic) 20% 

Anders, namelijk: 16% 

Weet ik niet / geen mening 3% 
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67% 

28% 

2% 

Ik draag hier voor mijn gevoel... 

erg aan bij

enigszins aan bij

niet echt aan bij

totaal niet aan bij

Weet ik niet / geen mening

Bij driekwart van de antwoorden in de categorie ‘Anders, namelijk’ in tabel 2 luidt de boodschap: “ook een 
minicontainer voor plastic”.  
 

Inwoners van Lingewaal ervaren dat zij bijdragen aan de landelijke doelstellingen rondom afvalbeleid 

Hoewel de exacte doelstellingen van het afvalbeleid bij veel inwoners van Lingewaal niet bekend zijn, geven 
ondervraagden na uitleg aan dat zij voor hun gevoel veel bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen. 
95% draagt voor zijn/haar gevoel bij aan een afvalscheidingspercentage van 75% (figuur 4), 85% heeft het 
gevoel bij te dragen aan een hoeveelheid restafval van maximaal 100 kg per persoon (figuur 5).  
 
Figuur 4 
De Rijksoverheid wil dat gemeenten in 2020 75% van al het ingezamelde huishoudelijk afval recyclen.  
In hoeverre heeft u het gevoel dat u bijdraagt aan de realisatie van deze doelstelling van het afvalbeleid? 
n=310 
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49% 

36% 

5% 

8% 

Ik draag hier voor mijn gevoel... 

Weet ik niet / geen mening

totaal niet aan bij

niet echt aan bij

enigszins aan bij

erg aan bij

Figuur 5 
De Rijksoverheid wil dat gemeenten in 2020 maximaal 100 kilo huishoudelijk restafval per inwoner per jaar 
inzamelen.  
In hoeverre heeft u het gevoel dat u bijdraagt aan de realisatie van deze doelstelling van het afvalbeleid? 
n=310 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Milieu als de belangrijkste beweegreden voor afvalscheiding; gebrek aan tijd en ruimte als reden om 

niet te scheiden 

In meer of mindere mate worden alle verschillende afvalstromen gescheiden aangeleverd in Lingewaal. Als 

belangrijkste beweegreden geven mensen het milieu op (36%) en de lagere afvalstoffenheffing (32%). De 

voornaamste redenen om afval niet te scheiden zijn een gebrek aan ruimte, tijd en kennis over de 

mogelijkheden om afval in te zamelen.  

 
Tabel 3 
Wat is voor u de belangrijkste reden om huishoudelijk afval te scheiden? n=308 
 

Antwoord  Percentage 

respondenten 

Het is goed voor het milieu 36% 

Lagere afvalstoffenheffing omdat ik minder restafval aanbied 32% 

Ik zie het als een morele plicht 12% 

Het is makkelijk / een kleine moeite 10% 
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Het is voor mij een gewoonte 7% 

Weet ik niet / geen mening 3% 

Anders, namelijk: 1% 

 
Tabel 4 
Kunt u aangeven waarom u huishoudelijk afval niet (altijd) scheidt? n=150 
(respondenten die niet alle getoonde afvalsoorten scheiden) 
 

Antwoord  Percentage 

respondenten 

Weet ik niet / geen mening 30% 

Ik heb er te weinig ruimte voor in huis 17% 

Het kost mij te veel tijd en moeite 12% 

Ik weet niet waar ik bepaalde afvalsoorten gescheiden kan aanbieden 12% 

Ik vind afval scheiden vies / het stinkt 11% 

Ik weet niet precies welke afvalsoorten ik kan scheiden 9% 

Anders, namelijk: 5% 

Ik betaal er liever voor door het als restafval aan te bieden 2% 

De (ondergrondse) wijkcontainer vind ik te ver weg 1% 

Ik zie het nut van afval scheiden niet 0% 

 

Handelingsperspectieven voor de gemeente  

De inwoners van Lingewaal zijn grotendeels tevreden met de manier waarop hun afval ingezameld wordt. 
Voor 61% van de inwoners heeft de huidige manier van inzameling de voorkeur. De gemeente kan 
overwegen om het plastic vaker of op een andere manier in te zamelen. 45% van de inwoners geeft aan dat 
een aparte minicontainer of wijkcontainer voor plastic zou leiden tot betere afvalscheiding (tabel 4). Van de 
mensen die graag een (ondergrondse) wijkcontainer voor plastic willen (20% van de ondervraagden, tabel 2) 
is 71% bereid hier meer dan 100 meter voor te lopen (tabel 6).  
 
Tabel 5 
Wat kunnen de gemeente en Avri volgens u doen zodat inwoners huishoudelijk afval meer gaan scheiden? 
n=310 
 

Antwoord  Percentage respondenten 

Een aparte minicontainer of (ondergrondse) wijkcontainer voor 

plastic in plaats van zak 45% 

Meer informatie geven over de voordelen voor het milieu 28% 

Meer informatie geven over locaties en mogelijkheden om afval 

te scheiden 22% 

Extra (ondergrondse) wijkcontainers plaatsen, dichter bij huis 18% 

Weet ik niet / geen mening 15% 

Anders, namelijk: 11% 

Vaker het huishoudelijk afval ophalen 10% 
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Boetes geven bij het verkeerd scheiden en aanbieden van 

huishoudelijk afval 10% 

De tarieven voor het aanbieden van restafval verhogen 8% 

 
Tabel 6 
Hoeveel meter bent u bereid te lopen naar een (ondergrondse) wijkcontainer om uw huishoudelijk afval te 
scheiden? n=60 
 

Antwoord  Percentage respondenten 

Minder dan 100 meter 22% 

100 tot 250 meter 50% 

250 tot 500 meter 15% 

Meer dan 500 meter 6% 

Weet ik niet / niet van toepassing 7% 

 

Verder lijkt er winst te behalen te zijn op het gebied van communicatie met inwoners binnen de gemeente. 

28% van de respondenten denkt dat meer informatie over de voordelen voor het milieu bijdraagt aan betere 

afvalscheiding, 22% denkt dat meer informatie over de mogelijkheden en locaties om afval te scheiden 

bijdraagt aan een hoger scheidingspercentage.  

Gemeentelijke initiatieven om meer afvalscheiding te bereiken kunnen zich richten op effecten op het milieu 

en financiële prikkels voor inwoners. 37% van de inwoners gaf aan niet bereid zijn om een hogere 

afvalstoffenheffing te betalen om bij te dragen aan betere afvalscheiding, 39% was van mening dat de 

afvalstoffenheffing zou moeten dalen (tabel 7). Uit de antwoorden tijdens de enquêtering op straat bleek dat 

inwoners de afvalstoffenheffing op zich al hoog vinden, dat ze op andere vlakken al genoeg inleveren 

(bijvoorbeeld pensioenen) en dat ze al genoeg moeite doen door veel afval gescheiden aan te leveren. 

Zoals beschreven werd in paragraaf 2.2 is voor de komende jaren een stijging van de afvalstoffenheffing 

voorzien. Deze stijging kan frustrerend zijn voor inwoners. Zij ondernemen zelf juist meer aan 

afvalscheidingstaken en verwachten, mede op basis van de officiële communicatie rond ‘Goed Scheiden 

Loont’, dat zij hierdoor minder hoeven bij te dragen. Deze ontwikkeling in de afvalstoffenheffing zou effect 

kunnen hebben op de welwillendheid van de burgers om het afval te blijven scheiden. Na 2020 wordt 

verwacht dat de afvalstoffenheffing slechts nog door prijsindexeringen stijgt, omdat dan de stortplaats sluit 

en er een vergoeding komt voor de verwerking van kunststof verpakkingen. De begroting voor die jaren is 

vooralsnog niet verder doorgerekend. Het is belangrijk om naar de burgers helder te communiceren wat de 

verwachtingen voor de komende jaren zijn. 

 
Tabel 7 
In de toekomst wil de gemeente graag meer dan 75% van het huishoudelijk afval recyclen.  
In hoeverre bent u bereid meer afvalstoffenheffing te betalen zodat deze doelstelling  behaald wordt? 
n=310 
 

Antwoord  Percentage respondenten 

Tot 10 euro per jaar meer 8% 

10 tot 20 euro per jaar meer 6% 

20 tot 30 euro per jaar meer 2% 

Meer dan 30 euro per jaar meer 1% 
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Ik ben niet bereid om hier meer voor te betalen 37% 

Het zou goedkoper moeten worden 39% 

Weet ik niet / geen mening 7% 

 
Bij de overige opmerkingen in de enquête en tijdens het dagje Lingewaal zijn ook nog een aantal andere 
signalen gehoord. Inwoners gaven aan veel last van zwerfafval te ervaren. Ook gaven ze aan dat ze graag 
blik bij het plastic zouden willen scheiden, naar het voorbeeld van buurgemeenten. 
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4 Nawoord 
 

De Rekenkamercommissie Lingewaal dankt het college voor haar bestuurlijke reactie op het onderzoek naar 

Afvalbeleid. Wij constateren dat het college bij het gros van de conclusies en aanbevelingen geen 

opmerkingen plaatst. Wel maakt het college een duidelijke nuancering bij één van onze conclusies 

(conclusie 2) en bij twee aanbevelingen (aanbeveling 1 en 2). In de kern komt de nuancering erop neer dat 

Avri aangestuurd wordt door 10 gemeenten, en niet door Lingewaal individueel, hetgeen een betekenis heeft 

voor de mate waarin het gemeentebestuur van Lingewaal invloed kan uitoefenen op de wijze van monitoren 

en sturen. Wij geven in dit nawoord graag een korte toelichting op dit punt. 

 

De gemeente Lingewaal heeft ervoor gekozen de invulling van de afvalzorgplicht onder te brengen bij de 

gemeenschappelijke regeling Avri. De 10 betrokken gemeenten zijn zowel opdrachtgever als eigenaar. De 

rekenkamercommissie begrijpt dat de gemeente Lingewaal als één van de 10 gemeenten niet dezelfde 

directe aansturing kan uitoefenen als bij taken die geheel in eigen beheer worden behartigd. De 

rekenkamercommissie ziet echter wel mogelijkheden om binnen het gegeven van ‘sturen op afstand’ 

nadrukkelijker vorm en inhoud te geven aan de eigen Lingewaalse verantwoordelijkheid, ambitie en wensen 

voor de uitvoering. De rekenkamercommissie ziet dus mogelijkheden, maar erkent daarbij beslist de 

begrenzing in de aard en omvang daarvan.  

 

 

Wij kijken uit naar de behandeling van het rapport in de gemeenteraad. 

 

 

De rekenkamercommissie, 

 

 

 

drs. J.H.W. Oostendorp     N.S. Huis in ‘t Veld MSc 

Voorzitter rekenkamercommissie    Ambtelijk secretaris  
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Bijlagen 

Bijlage 1. Bronnen 
 

Schriftelijke bronnen 

Voor een overzicht van de gebruikte documenten verwijzen wij naar (de voetnoten in) de rapportage. 

 

Interviews 

 

Naam Functie Datum 

Carolien Schmidt Coördinator milieu 18 april 2016 

Griedo Bel Wethouder 18 april 2016 

Heleen van Keulen 

Nol Macleane 

Manager Klant en Advies (Avri) 18 april 2016 

Beleidsadviseur (Avri) 

 

 

 


