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Inleiding  
Deze factsheet is bedoeld voor D66-afdelingen van gemeenten bij het opnemen van 
duurzaamheids eisen in het verkiezingsprogramma op het gebied van grondstoffen en geeft 
inzicht in de diverse, op lokaal niveau toe te passen, methoden en technieken voor huisafval 
en inzameling ervan. Dit zijn directe kosten voor de bewoners omdat deze kosten worden 
doorberekend via de gemeentelijke afvalheffing op basis van kostprijs. De mogelijkheden 
voor afval en inzameling, en de uiteindelijke praktische invulling ervan, verschillen per 
gemeente (en vaak ook per wijk). Ook het type bebouwing kan (mede)bepalend zijn. Het 
factsheet geeft een overzicht van de mogelijkheden die er zijn, en benoemt daarbij algemeen 
geldende voor- en nadelen. Deze factsheet wordt geplaatst op de website van de thema-
afdeling D66 Duurzaam. Daarnaast zal de werkgroep Grondstoffen van deze thema afdeling 
ook relevante nieuwe ontwikkelingen en ervaringen uit de praktijk bijhouden en op de 
website www.d66duurzaam.nl plaatsen. Graag ontvangt de werkgroep Grondstoffen locale 
ontwikkelingen en (eigen) ervaringen via onderstaande contactgegevens om voorbeelden 
voor elk soort gemeente te kunnen bieden. 
 
Afwegingen voor lokale overheden  
Grondstoffen en producten die na gebruik niet worden hergebruikt of gerecycled worden 
continu door bewoners van afgedankt, wat leidt tot verbranding of zelfs storten van nuttige 
stoffen en tot nieuwe winning van grondstoffen voor nieuwe producten. Er moet daarbij 
onderscheid worden gemaakt tussen nuttige en niet opnieuw nuttige grondstoffen. In de 
laatste categorie valt te denken aan bijvoorbeeld hygiëneproducten waarbij verbranden zeker 
nog noodzakelijk is. In Nederland vindt al wel veel recycling plaats en vindt het storten van 
afval nagenoeg niet meer plaats. Door materiaalhergebruik kunnen (nagenoeg alle) 
grondstoffen meerdere malen een nieuw leven krijgen in een volgend product. 
Kosteneffectiviteit (dus ook voor de bewoner) is daarbij een aandachtspunt.  
 
Er kan nog meer materiaalhergebruik worden toegepast omdat er op dit moment in veel 
gemeenten goede (en betaalbare) vormen van gescheiden inzameling ontbreken, omdat 
nascheiding door het eerder verloren gaan van concentratie, structuur of zuiverheid van de 
materialen onvoldoende of niet meer mogelijk is, omdat eerder gebruikte materialen ten 
onrechte als minderwaardig worden gezien en/ of omdat hergebruikt materiaal nog niet bij 
inkoop gevraagd wordt. (onderdelen van) GFT-afval wordt(en) in sommige gemeenten en 
steden (of delen ervan) soms niet of nauwelijks gescheiden ingezameld, waarmee hier 
hergebruik al vrijwel kansloos is. De gemeente faciliteert dit soms onvoldoende en/of kan dit 
vaak beter onder de aandacht brengen bij bewoners. 
 
In sommige gemeente is er voor de inzameling van huishoudelijk afval wellicht ook een 
tussenvorm mogelijk in de vorm van bijvoorbeeld de zogenaamde“droge afvalzak” voor 
droge (recyclebare) materialen. Daarnaast zijn er nog tal van innovaties mogelijk op 
sorteerinstallaties. Daarbij moet gezegd worden dat de huidige nascheidingscapaciteit voor 
Nederland overigens vrijwel gevuld is (twee grote installaties). Landelijke doelstellingen ten 
aanzien van recycling moeten minimaal worden nageleefd. En men kan een stap verder 
gaan, daar waar dat haalbaar is, wat investeringen vraagt. 
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Voorraden aan essentiële grondstoffen in de wereld raken uitgeput terwijl er tegelijkertijd 
sprake is van toenemende vraag naar grondstoffen. Teruglopende voorraden resulteren in 
schaarste, wat kan leiden tot speculatie, prijsfluctuatie en tot prijsstijgingen en 
leveringsonzekerheid. Dat betekent ook dat afval (vooral goed gescheiden) nu al een 
economische waarde vertegenwoordigt in de vorm van her te gebruiken 
materialen/grondstoffen. Na hergebruik volgen verbranding (met energieterugwinning) en 
storten als de laatste en laagste milieu opties om met afval om te gaan, beiden met meestal 
ook hoge kosten. Des te minder restafval wordt verbrand, des te lager zijn de 
verbrandingskosten voor een gemeente die het voor verbranding aanbiedt bij 
afvalverwerkers. Juist het verminderen van de hoeveelheid restafval voor verbranding kan 
materiaalopbrengsten vergroten en dan tegelijk kosten beperken. In de huidige economische 
crisis, maar ook daarna, is dit genoeg reden om daar nu goed gemeentelijk beleid voor te 
maken en hebben.  
 
Methoden en technieken om af te wegen 
Dus kan afval zoveel mogelijk worden gescheiden en het aandeel restafval voor verbranding 
verminderd worden. Over het algemeen geldt dat er drie variabelen zijn die waarde van afval 
bepalen, namelijk de concentratie, structuur en de zuiverheid van materialen. Op het gebied 
van afvalscheiding is de ene gemeente verder met afvalscheiding dan de andere, ook 
kunnen de best bruikbare methoden voor elke gemeente, en soms wijk, een andere zijn. Dus 
maatwerk oplossingen zijn noodzaak, maar daarin zijn wel standaard systemen te vinden. 
 

Methoden: 

De landelijke D66 themagroep Duurzaam ziet toepassing van voorscheiding als een goede 
methode. Echter, voorscheiding is niet altijd in iedere gemeente/plaats, in iedere wijk, of in 
ieder stadsdeel handig toepasbaar*). Wel zou iedere gemeente er naar kunnen streven om 
zoveel mogelijk voorscheiding toe te passen in díe wijken en/of stadsdelen waar dat 
budgettair mogelijk is. En de gemeente aanmoedigen om succesvolle wijken/stadsdelen als 
voorbeeld te stellen voor toepassing in andere delen van de gemeente. Op deze manier 
wordt er gekozen voor een aanpak direct bij de bron. Dit sluit goed aan bij de richtingwijzer 
“Vertrouw op de eigen kracht van mensen”. Wel moet in overweging worden genomen in 
hoeverre voorscheiding in de gemeente (of gedeelten ervan) financieel haalbaar is.**) Voor 
iedere gemeente kan onderzoek of een pilotproject in wijken/stadsdelen uitwijzen in hoeverre 
toepassing mogelijk is. Ook kan het delen van kennis en ervaring met andere 
(buur)gemeenten en bestuursregio’s inzicht in voorscheiding bieden. Schaalvergroting van 
scheidingsmethoden brengt ook efficiëntie met zich mee. Het betrekken van bewoners bij 
afvalinzameling kan ze bewuster maken en leiden tot minder afval en daarmee door te 
berekenen kosten.  
 
*) Zie voor succesvolle voorbeelden van voorscheiding, en toepassingsmogelijkheden, de 
bronvermelding hieronder. Voorscheiding kan soms minder goed toepasbaar zijn bij 
bijvoorbeeld sterk verstedelijkte gebieden (bijvoorbeeld bij hoogbouw, waar mensen vaak 
minder ruimte hebben om (gescheiden) afval te bewaren totdat het wordt opgehaald, ten 
opzichte van woningen met ruimte voor verschillende afvalcontainers. Soms biedt een 
stadsdeel- of wijkgerichte aanpak mogelijkheden. Dit zal moeten worden nagegaan per 
gemeente. 
 
**) De inzamelingskosten verbonden aan voorscheiding zouden niet hoger moeten liggen 
dan wat gescheiden afval voor recycling financieel oplevert. 
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Ook nascheidingsmethoden zijn voor een deel van het afval toepasbaar. Bij nascheiding kan 
een nieuwe aanpak, bijvoorbeeld door het drogen van het afval met behulp van 
verwerkingsmachines, er voor zorgen dat scheiden makkelijker gaat en er minder afval wordt 
verbrand. Nascheiding levert ook herbruikbare materialen op die economische waarde 
kunnen vertegenwoordigen. Doch nascheiding heeft niet de voorkeur van de thema afdeling 
omdat de bewustwordingscomponent van het gescheiden aanleveren van afvalstromen door 
de burger dan verdwijnt. Het principe ‘voorkomen van afval’ wordt in dit geval niet benut. 
 
In het minimale geval beperkt een gemeente zich uitsluitend tot het gescheiden inzamelen 
van bijvoorbeeld plastics, naast glas, papier en textiel. Maar er moet gestreefd worden naar 
betere alternatieven (voor- dan wel nascheiding). De verkiezingen zijn wellicht een goede 
manier om de inwoners van de thematiek op de hoogte te brengen, inclusief het financiële 
bewoners voordeel. 
 
Voorstellen voor conceptparagrafen in verkiezingsprogramma’s 

• D66 vindt het onaanvaardbaar indien bewoners betalen voor afval dat onnodig in de 
verbrandingsoven belandt, terwijl het nog goed herbruikbaar is. D66 ziet herbruikbaar afval 
als bron van inkomsten omdat er geld mee kan worden verdiend, naast de milieu afweging. 
D66 vindt dat de gemeente [invullen] dit goed en helder in haar beleid moet verankeren. 
Goede afvalscheiding biedt de oplossing. Voor de gemeente kunnen opbrengsten van het 
herbruikbaar afval hoger liggen dan de kosten van het scheiden, mits dit goed wordt 
georganiseerd. Nagegaan kan worden of het in regioverband samenwerken van gemeenten 
een financieel aantrekkelijke(re) optie is. Daarnaast levert afvalscheiding milieuvoordelen op 
omdat, (nagenoeg) alle materialen, door hergebruik, vele malen een nieuw leven kunnen 
krijgen in een volgend product. Op die manier is er geen sprake van onnodige verbranding 
en extra grondstofwinning. Naast de financiële verplichting richting de burgers heeft de 
gemeente hierin dus ook een morele verplichting. En in het geval dat bewoners bewuster 
omgaan met afval, kan dat minder afval tot gevolg hebben door het voorkomen ervan; 
 

• De gemeente [invullen] zal nagaan in hoeverre [het verder toepassen van] voorscheiding van 
afval in te voeren is. Bij voorscheiding wordt het afval bij de bron, de bewoner, gescheiden. 
Van de bewoner wordt dan gevraagd om het afval thuis te scheiden. Daar staat tegenover 
dat de afvalheffing lager kan worden. [En evt.] En dat de gemeente aanvullende inkomsten 
kan genereren met herbruikbaar afval. 
 
[Optioneel]: 

• Inkomsten uit afvalscheiding kunnen weer voor andere duurzaamheidsinitiatieven worden 
ingezet; 

• D66 wil dat de gemeente in [een wijk/stadsdeel invullen] een pilot uitvoert om mogelijkheden 
voor voorscheiding na te gaan; 

• Elk [dorp/wijk/stadsdeel] waar voorscheiding succesvol is toegepast, moet een bron van 
inspiratie zijn voor verdere toepassing in de gemeente; 

• Aanvullend kan omgekeerd inzamelen (zie bronvermelding) worden toegepast om bewoners 
extra en optimaal te faciliteren tijdens afvalscheiding. D66 vindt dat de gemeente moet 
ontzorgen door goede dienstverlening en informatievoorziening richting bewoners. Ook de 
gewenste frequentie van het inzamelen van afval kan worden geoptimaliseerd; 

• Voor zover voorscheiding niet toe te passen is zal de gemeente zorg dragen voor 
nascheiding van afval. De gemeente zal nagaan hoe zij dit financieel aantrekkelijk kan 
verzorgen door opbrengsten te genereren uit gescheiden, herbruikbaar afval; 

• Afvalbeleid dat zich beperkt tot het uitsluitend inzamelen van (bijvoorbeeld) plastics moet 
worden vervangen door beleid waar afvalscheiding (voor- dan wel nascheiding) wordt 
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toegepast. Afval moet worden gezien als bron van inkomsten omdat er geld kan worden 
verdiend met herbruikbaar afval in aanvulling op milieudoelstellingen. 
 
Bronvermelding en links naar interessante instanties en websites 

• http://www.sre.nl/projecten/materialentransitie/van-afval-naar-grondstof/afvalproef-
cranendonck 

• http://www.arnhem.nl/Actualiteiten/Persberichten/Archief_Persberichten_2012/Maart_2012/A
rnhem_kiest_voor_%E2%80%98omgekeerd_inzamelen%E2%80%99_van_afval_20_03_20
12  

• http://www.eindhoven.nl/artikelen/Op-naar-een-afvalloze-stad.htm 

• http://nl.wikipedia.org/wiki/Grondstof 
 
Contactgegevens van de opstellers 
Deze checklist is opgesteld door de werkgroep Grondstoffen die valt onder de landelijke 
thema-afdeling D66 Duurzaam. Contactgegevens opstellers: Remko Zuidema (voorzitter 
werkgroep, r.h.zuidema@zonnet.nl), Indra te Ronde (secretaris werkgroep, 
d66indra@gmail.com) of Inge van der Vaart (inge.vandervaart@xs4all.nl).  
 
Legenda: [ … ] = optioneel of zelf in te vullen. 
 
Overige 
Voor een globaal beeld enkele te hanteren (ca.) opbrengsten van diverse afvalfracties 
(2012): 
 

Fractie Per ton 

Oud 
Papier/Karton 

€ 90,- 

Textiel € 300,- 
Plastics € 475,- 
Glas € 60,- 

 
(N.B.: prijzen kunnen per gemeente en per afgesloten contract behoorlijk afwijken!) 


