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Informatienota 

Gemeentelijk Grondstoffenplan 2013-2016

Voor vragen 

Telefoon: 14 040  

Email: gemeente@veldhoven.nl 

Datum B&W: 8 januari 2013 

Kennisnemen van 

Het Gemeentelijk Grondstoffenplan 2013-2016. 

Inleiding 

In 2006 heeft Veldhoven een afvalactiviteitenplan vastgesteld voor de jaren 2006 t/m 

2008. Dit plan was gericht op een betere afvalscheiding en meer regie op 

huishoudelijk afval. Op basis van dit plan zijn ook de afgelopen vier jaar nog diverse 

acties ondernomen. Nu is het echter tijd om te weten waar Veldhoven staat als het 

gaat om milieuresultaat, serviceniveau en kosten en een verdere verbeterslag te 

maken.  

Op 26 juni 2012 heeft u de kaders vastgesteld voor het nieuwe gemeentelijk 

afvalbeleid. Omdat nog veel potentie aanwezig is om meer afgedankte materialen en 

grondstoffen te gaan hergebruiken of recyclen, heeft u de prioriteit neergelegd bij het 

milieuresultaat. De ambitie is uitgesproken om in het jaar 2016 ten opzichte van 

2011, 40% minder restafval af te voeren voor verbranding. Belangrijk daarbij is dat de 

maatregelen hiervoor budgetneutraal worden ingevoerd en onderzocht wordt welke 

financiële prikkels ingevoerd kunnen worden voor het extra stimuleren van inwoners 

om meer afval te scheiden. Verder heeft u een duidelijke wens om de 

afvalstoffenheffing in de loop der jaren te laten afnemen naar € 0,-. 

Binnen deze kaders is nu een Grondstoffenplan op- en vastgesteld voor de jaren 2013 

t/m 2016. We kiezen voor de benaming ‘Grondstoffenplan’ omdat afval niet meer 

gezien kan worden als een ‘nutteloos overblijfsel’ maar als een verzameling 

waardevolle materialen die prima te gebruiken zijn als (secundaire) grondstoffen. Het 

Grondstoffenplan is een uitvoeringsplan dat maatregelen beschrijft om de kaders die u 

het college heeft meegegeven, in te vullen.  

Kernboodschap 

Aangezien een belangrijk deel van het huishoudelijk afval in Veldhoven, vanuit het 

perspectief van de retoureconomie, een waardevolle grondstof is voor nieuwe 

producten, moeten onze inspanningen gericht zijn op het ‘delven’ hiervan. Service en 

gemak voor de burger zijn hierin belangrijke voorwaarden. Restafval is ongewenst en 
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moet ook als zodanig behandeld worden. Om dit te bereiken zijn in het 

Grondstoffenplan de volgende maatregelen opgenomen: 
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 Een hoge service voor waardevolle materialen waarbij het inzamelen van 

deze materialen afgestemd is op het afdankmoment. Dit betekent vaker 

inzamelen van waardevolle materialen die dagelijks afgedankt worden.  

 Een lage service voor wat waardeloos is (restafval). 

 Het belonen van gewenst gedrag in comfort en geld.  

 

De maatregelen zorgen er voor dat herbruikbare grondstoffen vaker en makkelijker 

aangeboden kunnen worden (comfort) en het aanbieden van restafval wordt 

ontmoedigd. Door de service op restafval te verlagen worden inwoners gestimuleerd 

om zo veel mogelijk hun afval te scheiden en zo min mogelijk restafval over te 

houden.  

Volgens ramingen kunnen de voorgestelde maatregelen budgetneutraal ingevoerd 

worden.  

 

Pilot 

 

Om een aantal voorgestelde maatregelen eerst te testen, wordt in 2013 een 

inzamelpilot ontwikkeld voor een nader te bepalen wijk in Veldhoven. De volgende 

wijzigingen worden daarbij getest: 

 

1. Wekelijkse inzameling van het GFT-afval, behalve in de wintermaanden december 

tot en met februari.  

Argumentatie:  

21% van het Veldhovens restafval bestaat nog uit GFT-afval. Daarbij blijkt uit de 

inwonersenquête dat 46% van de ondervraagden het GFT-afval niet altijd scheidt. 

Genoemde redenen hiervoor zijn gemak, ruimtegebrek en stankoverlast. Door 

GFT-afval wekelijks op te halen wordt de service voor het scheiden van deze 

afvalstroom verhoogd en eventuele stankoverlast voorkomen. 

 

2. De grijze container wordt ‘grondstoffenbak’ voor de inzameling van plastic 

verpakkingsafval en andere droge herbruikbare materialen zoals drankenkartons 

en blik. De grondstoffenbak wordt iedere 2 weken geledigd waarna deze wordt 

uitgesorteerd en de stromen afzonderlijk worden gerecycled. 

 Argumentatie: 

 Slechts 15% van de totale hoeveelheid afgedankt kunststof afval wordt 

 momenteel gescheiden ingezameld middels de Plastic Heroes zakken.  Andere 

verpakkingstromen zoals drankkartons en blik worden niet  gescheiden ingezameld 

en belanden nog bij het restafval terwijl dit afval  goed kan worden gerecycled. 

Door gemak en eenvoud te bieden voor de  inzameling van deze waardevolle 

grondstoffen zal de hoeveelheid gerecycled  afval (sterk) toenemen en de 

hoeveelheid restafval voor verbranding (sterk)  afnemen.   

 

3. Restafval wordt ingezameld in speciale restafvalzakken, uitgegeven door de 

gemeente. Restafval wordt eenmaal per vier weken opgehaald. 

Argumentatie: 

Uit sorteeranalyses blijkt dat restafval nog voor een zeer groot deel bestaat uit 

herbruikbare materialen zoals GFT-afval en kunststof verpakkingsmateriaal die niet 

gescheiden zijn aangeboden maar ook uit herbruikbare materialen als 

drankenkartons en blik. Als alle herbruikbare materialen uit het restafval worden 

gehouden, dan blijft er nog maar zeer weinig restmateriaal over dat niet 
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gerecycled kan worden, zoals bijvoorbeeld volle stofzuigerzakken, kauwgom, 

haren, hygiënisch papier, as van de kachel en sigarettenpeuken. Uit landelijke 

pilots blijkt dat een inzamelfrequentie van eenmaal per vier weken voldoende is 

voor dit restafval. Door de service op restafval te verlagen worden inwoners ook 

gestimuleerd om zoveel mogelijk hun afval te scheiden en zo min mogelijk 

restafval over te houden.  

 

De evaluatie van deze inzamelpilot zal te zijner tijd ter kennisname aan u worden 

voorgelegd. Op basis van de evaluatie zal het college besluiten de nieuwe 

inzamelwijze uit te rollen over de gehele gemeente. Voor de invoering van een 

financiële prikkel (vervuiler betaalt) zal mede op basis van de evaluatie van de 

inzamelpilot een voorstel aan u worden gedaan via de ‘Verordening 

afvalstoffenheffingen’. Hierbij kan gedacht worden aan een tarief per restafvalzak om 

het scheiden verder te stimuleren en het aanbieden van restafval verder te 

ontmoedigen. 

 

Communicatie en participatie 

 

Communicatie en participatie zijn zeer belangrijk voor het slagen van het plan. Zie ook 

paragraaf 5.5 van het bijgevoegde plan. Er wordt een algemene 

communicatiestrategie ontwikkeld met een totale communicatieplanning en een 

specifiek communicatieplan voor de inzamelpilot. Burgerparticipatie wordt vooral 

vormgegeven bij de voorbereiding van de inzamelpilot door bijvoorbeeld het houden 

van informatieavonden. De inwoners van de wijk waar de pilot gehouden wordt, 

moeten zorgvuldig geïnformeerd en gehoord worden. Zij zijn namelijk de mogelijke 

ambassadeurs voor een eventuele invoering van  het Grondstoffenplan in heel 

Veldhoven.  

 

Bijlagen 

 

1. Gemeentelijk Grondstoffenplan 2013-2016 
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1.  Inleiding 

 

In 2006 heeft Veldhoven een afvalactiviteitenplan vastgesteld voor de jaren 2006 t/m 

2008. Dit plan was gericht op een betere afvalscheiding en meer regie op 

huishoudelijk afval. Op basis van dit plan zijn ook de afgelopen vier jaar nog diverse 

acties ondernomen. Nu is het echter tijd om te weten waar de gemeente staat als het 

gaat om milieuresultaat, serviceniveau en kosten en een verdere verbeterslag maken. 

 

Veldhoven streeft naar een duurzame samenleving in 2030. Dit is vastgelegd in het 

Milieubeleidsplan 2010 – 2014. Een duurzame samenleving betekent ondermeer dat 

afval niet meer bestaat en we alleen nog maar waardevolle grondstoffen inzamelen. 

Veldhoven kiest hierom voor de benaming ‘Grondstoffenplan’ omdat afval niet meer 

gezien kan worden als een ‘nutteloos overblijfsel’ maar als een verzameling 

waardevolle materialen die prima te gebruiken zijn als (secundaire) grondstoffen.  

 

Het stedelijk gebied van de Brainport regio waar Veldhoven deel vanuit maakt, is de 

thuisbasis voor een groeiende concentratie toptechnologie en kennisindustrie en biedt 

een groot innovatiepotentieel. Uniek voor Brainport is de intensieve samenwerking 

tussen bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen en overheid waardoor er grote 

kansen liggen om voorop te lopen in de ontwikkeling naar een afvalloze samenleving. 

 

In het voorliggende plan geeft Veldhoven aan hoe zij de transitie naar een afvalloze 

samenleving in 2030 wil bereiken met concrete doelen en maatregelen voor de 

komende vier jaar. Het plan is op een interactieve wijze tot stand gekomen, waarbij 

burgers, marktpartijen, bedrijven, kennisinstellingen en de politiek actief zijn 

betrokken. Daarnaast is dit plan zoveel mogelijk afgestemd op de beleidslijnen van de 

regio en in het bijzonder de buurgemeenten Best en Waalre waardoor op een 

efficiënte manier gezamenlijk gewerkt kan worden aan het continue hergebruiken van 

grondstoffen. 
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2.  Kaders 

 

De vraag naar energie en grondstoffen in de wereld neemt ieder jaar toe door de 

groeiende wereldbevolking en welvaartniveaus. Om in de toekomst de huidige 

consumptieniveaus te kunnen handhaven, vormt het anders omgaan met grondstoffen 

één van de grootste uitdagingen van de komende jaren. Door afval als (secundaire) 

grondstof te gebruiken zijn minder nieuwe grondstoffen nodig en wordt CO2 reductie 

gerealiseerd.  

2.1. Landelijk beleid 

Het landelijk afvalbeheerplan 2 (LAP2) richt zich niet alleen meer op de eindfase van 

materiaalketens – het afvalstadium – maar op de gehele materiaalketen.  

In het sluiten van de materiaalketen heeft afvalbeheer een cruciale rol. Preventie, 

hergebruik en recycling van afval zijn manieren waarop grondstoffen efficiënt en 

duurzaam worden benut.  

 

 

 

 

In de Wet Milieubeheer is de 

zogenaamde voorkeursvolgorde van 

afvalbeheer (art. 10.4) opgenomen: 

preventie – hergebruik – recycling – 

verbranden – storten.  

 
 

De voorkeursvolgorde van afvalbeheer  
(Ladder van Lansink)

 

De recycling van huishoudelijk afval ligt in Nederland al jaren rond de 50%. De 

landelijke overheid wil dit nu verhogen tot 60-65% in 2015. Deze doelstelling moet 

onder andere worden behaald door verdere recycling van de volgende afvalstromen: 

 kunststof verpakkingen (KFF+): + 2% 

 textiel: + 0,7% 

 kleine elektronische apparatuur: + 0,3% 

 overige stromen, met name GFT-afval en papier: + 5 tot 10% 

 grof huishoudelijk restafval: + 3%. 

 

In bijlage 1 staat het (landelijke) beleidsjuridische kader nader omschreven. 

2.2. Regionaal beleid 

In opdracht van de 21 regiogemeenten werkt de SRE Milieudienst momenteel aan de 

opstelling van een roadmap voor een afvalloze samenleving. Aanleiding voor deze 

roadmap is het streven van de regiogemeenten naar een maximum van 5% restafval 

in 2020 door afgedankte materialen opnieuw te gebruiken. Om dit doel te 



 

Grondstoffenplan 2013 - 2016 
11-1-2013 

9/50 

Afdeling: Omgevingszaken 

bekrachtigen werd op 13 juni 2012 door de SRE-gemeenten – waaronder Veldhoven - 

een manifest ondertekend.  

 

Om de mogelijke routes naar een afvalloze samenleving te definiëren worden in de 

regio de komende jaren diverse pilots uitgevoerd en onderzoekt de SRE Milieudienst 

de best practices (landelijk en internationaal) voor het sluiten van de biologische en 

technische kringlopen.  

 

Evaluatie van het huidige landelijke en regionale afvalbeleid maakt in ieder geval 

duidelijk dat een systeemsprong noodzakelijk is om te komen tot 5% restafval in 

2020.  Dit om de volgende redenen: 

 De huidige omgang met afval wordt door wetenschappers betiteld als een “low 

activity involvement”. Vele mensen werpen uit gemak en gebrek aan 

betrokkenheid hun afval in een (willekeurige) bak. Dit gedrag moet worden 

omgekeerd naar een bewuste keuze om een nieuw leven te geven aan wat men 

afdankt.  

 Proeven gebaseerd op een toegevoegde voorziening (zoals bijvoorbeeld extra 

glasbakken of verzamelbakken voor textiel) zonder een echte aanpassing van 

de inzamelstructuur, behalen beperkte resultaten.  

 De afvalinzamelaars zullen zich meer moeten richten op het kwalitatief zo 

zorgvuldig mogelijk inzamelen van afgedankte materialen.  

 De huidige vuilniswagens zullen mogelijk voor een (belangrijk) deel niet meer 

voldoen in de toekomst. Waarschijnlijk doet retourtransport zijn intrede; 

pakketdienst voor afgifte en inname van afgevulde pakketten met afgedankte 

materialen.  

 De afvalverwerkers zullen zich meer moeten richten op de wensen van de 

maakindustrie.  

 De maakindustrie zal zich moeten openstellen voor herbruikbare materialen 

door aanpassing van hun processen.  

2.3. Beleidsplan Materialentransitie gemeente Best  

Eind 2011 heeft de gemeente Best haar Beleidsplan energie- en materiaaltransitie 

2012-2015 vastgesteld. In dit plan heeft Best de volgende specifieke doelen 

geformuleerd: 

 20% reductie van de hoeveelheid restafval in 2014 en 30% in 2015 ten 

opzichte van het referentiejaar 2008. 

 Implementatie van het tarievenstelsel conform het uitgangspunt ‘de vervuiler 

betaalt’. 

 Opwaarderen van het voorzieningenstelsel van alle gescheiden aangeboden 

afvalstromen. 

 Handhaving huidige beeldkwaliteit met betrekking tot zwerfafval. 

 Nadrukkelijk bevorderen van (product)hergebruik door een strategische 

samenwerking met kringloopbedrijven. 

 Verminderen van de milieudruk die samenhangt met inzamelactiviteiten. 

 

Verder beschrijft de gemeente Best ook welke maatregelen zij de komende jaren gaat 

nemen om bovenstaande doelen te bereiken, zoals: 

 Afvalproeven om de productie van restafval fysiek te ontmoedigen. 

 Aanpassen van de openingstijden en tarieven van de milieustraat. 

 Schakelen van kringloopbedrijvigheid aan de milieustraat. 

 Onderzoek naar de implementatie van Diftar. 

 Optimaliseren van de communicatie-uitingen. 
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3. Afvalprofiel Veldhoven 

 

 

Het huidige afvalprofiel van Veldhoven 

laat zich het best omschrijven aan de 

hand van de afvaldriehoek of nog beter 

grondstoffendriehoek. De prestaties van 

Veldhoven worden in deze driehoek 

beoordeeld vanuit de drie 

prestatiegebieden milieuresultaat, 

serviceniveau en kosten. 

        

3.1. Milieuresultaat 

Een goed milieuresultaat betekent zoveel mogelijk huishoudelijk afval scheiden en 

hergebruiken of recyclen met als resultaat daarvan: minder restafval.  

 

De hoeveelheid restafval in Veldhoven is de laatste jaren licht afgenomen. Dit is een 

landelijke trend. Er zijn hiervoor diverse oorzaken te benoemen, denk bijvoorbeeld 

aan de economische crisis en de invoering van de gescheiden inzameling van plastic 

verpakkingsafval. 

 

 
Grafiek 1.1: trend in hoeveelheid restafval gemeente Veldhoven 

 

 

 

In 2008 tot en met 2010 heeft Veldhoven het restafval geanalyseerd op samenstelling 

door het uitvoeren van een zogenaamde sorteeranalyse1. In onderstaande grafiek 

wordt de samenstelling van het restafval in 2010 weergegeven. 

                                           
1 Steekproef restafval hoog- en laagbouw. In de grafiek wordt het gemiddelde resultaat van deze 

steekproef getoond. 
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Grafiek 1.2: samenstelling restafval gemeente Veldhoven in 2010 

 

 

Het restafval blijkt voor een zeer groot deel te bestaan uit herbruikbare materialen 

zoals GFT-afval, kunststof verpakkingsmateriaal en  papier/karton die niet gescheiden 

zijn aangeboden. Maar ook de fractie ‘overig’ bestaat nog voor een groot deel uit 

herbruikbare materialen zoals keramiek, tapijten en matten, leer en rubber. 

Uiteindelijk blijkt het restafval gemiddeld uit slechts 1,5% onvermijdbaar afval te 

bestaan zoals hygiënisch papier (o.a. maandverband), volle stofzuigerzakken, 

kauwgom, as van een kachel of barbecue, haren van mens en dier en 

sigarettenpeuken2.  

 

Dit betekent dat in Veldhoven zo’n 214 kilogram restafval per inwoner per jaar wordt 

verbrand terwijl dit afval geschikt is om her te gebruiken of te recyclen. 

 

In bijlage 2 zijn meer gedetailleerde gegevens opgenomen over het huidige 

afvalprofiel van Veldhoven.  

3.2. Serviceniveau 

Een goed serviceniveau betekent voldoende gelegenheid voor inwoners om gescheiden 

afval aan te bieden (haal- en brengmogelijkheden) en een hoge waardering voor deze 

voorzieningen. 

 

Haal- en brengfaciliteiten 

De haal- en brengfaciliteiten die Veldhoven haar inwoners biedt voor huishoudelijk 

afval zijn volgens het rapport ‘Benchmark Afvalscheiding, peiljaar 2010’ van het 

Agentschap NL minder omvangrijk dan gemiddeld. Voor een aantal 

milieustraatstromen (grof tuinafval, elektrische apparaten, metalen etc.) zijn geen 

haalfaciliteiten, die veel andere gemeenten wel hebben. Daarbij is de milieustraat op 

doordeweekse dagen korter geopend dan in andere vergelijkbare gemeenten en 

worden luiers/incontentiemateriaal in Veldhoven niet gescheiden ingezameld. Blik en 

drankkartons kunnen burgers alleen inleveren bij de retourette van de Albert Heijn in 

‘t Look. 

                                           
2 Compendium voor de Leefomgeving 
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Inwonertevredenheid 

De gemeente heeft in maart 2012 een inwonersenquete gehouden onder 153 inwoners 

in de leeftijd van 18 jaar en ouder. De resultaten van dit onderzoek zijn te vinden in 

bijlage 3. Uit dit onderzoek blijkt dat: 

1. De gemeente een 6,7 scoort voor de gescheiden afvalinzameling. 

2. De inzameling van oud papier en karton, GFT-afval en plastic het hoogst scoort. 

3. De inzameling van de milieustraatstromen, KCA en blik en drankenkartons het 

laagst scoort. 

4. Een ruime meerderheid (78%) bereid is om meer afvalstromen te scheiden en 

dat ruimtegebrek om afval (tijdelijk) op te slaan de voornaamste reden is om 

afval niet te scheiden. 

5. 48% van de Veldhovenaren zegt afval beter te scheiden als daar een financiële 

beloning voor is. 

3.3. Kosten 

Uit de ‘Benchmark Afvalscheiding, peiljaar 2010’ van het Agentschap NL kan worden 

afgeleid hoe efficiënt Veldhoven de afvalinzameling en –verwerking geregeld heeft. 

Uit dit rapport blijkt het volgende: 

1. Veldhoven is de goedkoopste gemeente voor wat betreft de afvalbeheerkosten. 

14 gemeenten in stedelijkheidsklasse 3 hebben deelgenomen aan deze 

benchmark. 

2. Vooral de inzamelkosten liggen in Veldhoven lager dan in vergelijkbare 

gemeenten. De verwerkingskosten zijn wel iets hoger dan gemiddeld, wat met 

name wordt veroorzaakt door het hoge verbrandingstarief voor restafval. 

 

De grootste kostenpost in euro per inwoner voor Veldhoven is het verbranden van het 

restafval (€ 30,4/inwoner). Het verwerkingstarief dat Attero volgens het contract (met 

alle Brabantse gemeenten) in rekening mag brengen voor het verbranden van 

restafval behoort tot de hoogste van Nederland. Dit contract loopt nog tot 1 februari 

2017. 

 

De totale afvalbeheerkosten van Veldhoven bedragen 3,97 miljoen euro per jaar 

(excl. btw)3. Deze kosten worden omgeslagen via de afvalstoffenheffing.  

In onderstaande tabel wordt de afvalstoffenheffing in Veldhoven afgezet tegen de 

gemiddelde afvalstoffenheffing in Nederland.  

 
 

Afvalstoffenheffing 2011 
 

  

Veldhoven 
 

 

Gemiddeld landelijk4 

Meerpersoonshuishouden 

(laagbouw) 
 

€ 253,75 €  265,- 

Eenpersoonshuishouden 

(laagbouw) 

€ 177,63 €  216,- 

 
Tabel 1.1: afvalstoffenheffing Veldhoven en landelijk 

 

 

Veldhoven behoort dus tot de goedkopere gemeenten in Nederland. 

                                           
3 Afvalbegroting 2012 
4 Agentschap NL – “Afvalstoffenheffing 2011” 
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4. Ambitie 

 

Veldhoven is van mening dat een efficientere en slimme wijze van de inzet van 

energie en grondstoffen essentieel is voor een duurzame samenleving. Dit is ook 

verwoord in het ‘Milieubeleidsplan 2010-2014’ waarin de koers is vastgelegd voor een 

duurzame ontwikkeling van Veldhoven. De overgang van een lineaire economie 

(grondstof winnen, produceren, consumeren, afdanken en vernietigen) naar een 

retoureconomie is cruciaal voor een duurzame welvaartsgroei. In het “sluiten van de 

keten” heeft afvalbeheer een wezenlijke rol: preventie, hergebruik en recycling zijn 

manieren waarop grondstoffen efficiënter en meer duurzaam kunnen worden benut. 

 

 
 
 

Figuur 1.1: van een lineaire naar een retoureconomie 

 

 

In Veldhoven is nog veel potentie aanwezig om meer afgedankte materialen en 

grondstoffen te gaan hergebruiken of recyclen. Het huidige restafval dat wordt 

verbrand, bestaat voor circa 98,5% uit herbruikbare grondstoffen. 

 

De gemeenteraad van Veldhoven heeft in haar vergadering van 26 juni 2012 de 

onderstaande ambitie uitgesproken.  

 

 

 

 

 

 

 
De gemeente Veldhoven wil in het jaar 2016 ten opzichte van het jaar 

2011, 40% minder restafval voor verbranding afvoeren. De maatregelen 

hiervoor worden budgetneutraal ingevoerd. Daarbij onderzoekt Veldhoven 

welke financiële prikkels ingevoerd kunnen worden voor het extra 

stimuleren van inwoners om meer afval te scheiden. 
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Uiteindelijk wordt gestreefd naar een (nagenoeg) afvalloze samenleving in 2020 

waarin inwoners alleen nog maar herbruikbare grondstoffen aanleveren en (nagenoeg) 

geen (rest)afval. Hiervoor heeft Veldhoven, samen met de andere regiogemeenten, 

een Manifest getekend waarin zij nog maar 5% restafval wil in 2020 (zie bijlage 4).  

 

Het uitgangspunt van het nieuwe grondstoffenplan van Veldhoven is: Duurzamer, 

maar niet duurder! 

 

De ambitie van Veldhoven kan vertaald worden naar de volgende hoeveelheden 

restafval per jaar. 

 

 

Jaar Ton restafval per jaar Kilogram restafval per 

inwoner per jaar 

2011 

 

9.501 217 

2016 

 

5.701 130 

2020 475 11 

 
 

Tabel 1.2: doelstelling voor de hoeveelheid restafval per jaar 

 

 

Om dit doel te bereiken zijn serieuze ingrepen nodig. In het volgende hoofdstuk is 

omschreven op welke manier Veldhoven zoveel mogelijk waardevolle grondstoffen 

behoudt en zo min mogelijk restafval veroorzaakt.  
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5. Van ambitie naar actie 

 

Aangezien een belangrijk deel van ons afval, vanuit het perspectief van de 

retoureconomie, een waardevolle grondstof is voor nieuwe producten, dienen de 

inspanningen van Veldhoven gericht te zijn op het “delven” hiervan. Service en gemak 

voor de burger zijn hierin belangrijke voorwaarden. Restafval is ongewenst en moet 

ook als zodanig behandeld worden. Dit betekent dat voorliggend plan gericht is op: 

 

1. Een hoge service voor waardevolle materialen waarbij het inzamelen van deze 

materialen afgestemd is op het afdankmoment. Dit betekent hoog frequent 

inzamelen van waardevolle materialen die dagelijks afgedankt worden. 

2. Een lage service voor wat waardeloos is (restafval). 

3. Het belonen van gewenst gedrag in comfort en geld. 

 

In onderstaande paragrafen staat omschreven hoe Veldhoven het bovenstaande vorm 

gaat geven. 

5.1. Stimuleren aanbieden herbruikbare grondstoffen 

De essentie van het voorliggende plan is dat we de focus leggen op preventie en het 

aan huis ophalen van herbruikbare grondstoffen, afgestemd op het afdankmoment. 

Hoge service wordt verleend voor wat herbruikbaar is zodat inwoners gemakkelijk 

deze grondstoffen kunnen aanleveren. Samenwerking met onze inwoners, 

afvalverwerkers, maakindustrie en kennisinstellingen is daarbij een ‘must’. Deze 

samenwerking kan leiden tot nieuwe concepten die beter aansluiten bij gemak en 

eenvoud voor inwoners met de juiste kwaliteit grondstoffen voor de maakindustrie. 

Met betrekking tot preventie richt dit plan zich op bewustwording van de inwoner om 

zo gedragsverandering verder te stimuleren. Inwoners kunnen afval voorkomen door 

kritisch in te kopen. Afval dat toch wordt veroorzaakt is een verzameling van 

waardevolle grondstoffen en dient ook zo door onze inwoners te worden gezien. In 

paragraaf 5.5 wordt hier verder op ingegaan.  

 

De focus van dit plan wordt in eerste instantie gelegd op grondstoffen die a) het 

grootste aandeel vormen van het huidige restafval en/of b) waar Veldhoven onder het 

landelijke gemiddelde scoort voor wat betreft de gescheiden ingezamelde hoeveelheid. 

 

Op basis van het huidige afvalprofiel (hoofdstuk 3 en bijlage 2) zet de gemeente de 

komende jaren vooral in op het intensiveren van hergebruik en recycling van de 

volgende grondstoffen: 

1. GFT-afval. Deze stroom vormt het grootste aandeel (21%) van het huidige 

restafval. 

2. Kunststof afval. Deze stroom vormt  - na het GFT-afval - het grootste aandeel 

(16%) van het huidige restafval. 

3. Oud papier en karton. 11% van het restafval bestaat nog uit oud papier en karton.  

4. Glas. Vergeleken met andere gemeenten in dezelfde stedelijkheidsklasse scoort 

Veldhoven  laag; Veldhoven zamelt ongeveer 23% minder glas in dan 

vergelijkbare gemeenten.  

5. Grove afvalstromen. Vergeleken met andere gemeenten in dezelfde 

stedelijkheidsklasse scoort Veldhoven voor de meeste stromen laag. Vooral de 

hoeveelheid ingezameld electr(on)ische apparatuur, snoeihout/blad en steen/puin 

blijft achter bij vergelijkbare gemeenten. 

 

Onderstaand worden de maatregelen weergegeven die Veldhoven gaat invoeren.  
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 GFT-afval 

Toelichting: 

1. Uit de inwonersenquête blijkt dat de GFT-inzameling in Veldhoven goed wordt 

gewaardeerd (7,7). Opvallend is wel dat slechts 46% van de ondervraagden zegt 

GFT-afval altijd te scheiden. De voornaamste redenen voor het niet scheiden van 

afval zijn ruimtegebrek, gemak en stankoverlast. Het vaker aan huis ophalen van 

GFT-afval (eventueel samen met andere biologisch afbreekbare materialen) 

verhoogd het serviceniveau en voorkomt stankoverlast. Daarbij komt GF-afval ook 

dagelijks vrij.  

2. Per 1 januari 2012 heeft de gemeente Heeze-Leende de frequentie van inzamelen 

van GFT-afval en restafval gewijzigd. Het GFT-afval wordt iedere week 

ingezameld, het restafval nog maar eenmaal per vier weken. Dit heeft tot nu toe 

geleid tot een verhoging van de gescheiden ingezamelde hoeveelheid GFT met 

50% (de hoeveelheid restafval is met 37% afgenomen). Op de totale kosten 

(inzamel- en verwerkingskosten incl. opbrengsten) is 45% bespaard5. Er is heeft 

geen bewonersonderzoek plaatsgevonden naar de tevredenheid van de inwoners 

over deze nieuwe inzamelwijze.  

3. De gemeente Horst aan de Maas zamelt sinds 1 januari 2012 het keukenafval 

(GF-afval), samen met luiers en incontinentiemateriaal, tweemaal per week in. 

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van afvalemmers  van 10L en 25L. 79% van de 

inwoners is tevreden over dit inzamelsysteem. Voor het fijne tuinafval kunnen 

inwoners van de gemeente Horst aan de Maas (al langere tijd) gebruik maken van 

de tuinkorven die in de gemeente zijn geplaatst. Voor het grof tuinafval kunnen zij 

op zaterdag op de gemeentewerf terecht. De hoeveelheid keukenafval in het 

restafval is sinds 1-1-2012 met 96% afgenomen. De hoeveelheid tuinafval met 

100%6. 

Maatregelen 2013-2016 

1. De inzamelfrequentie voor het GFT-afval verhogen, behalve in de winterperiode 

december tot en met februari. 

2. Het tarief voor het brengen van blad, gras, snoeihout naar de milieustraat op       

€ 0,- stellen. 

3. Onderzoeken of luiers en incontinentiemateriaal samen met het GFT-afval 

ingezameld (en vergist) kan worden. 

 

 

                                           
5 Gemeente Heeze-Leende – “Notitie evaluatie systeemwijziging inzameling afval per 1 januari 2012” 
6 Gemeente Horst aan de Maas – “Evaluatie afvalinzameling Horst aan de Maas 2012”, september 2012 
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Kunststof afval 

Toelichting: 

1. Uit de inwonersenquête blijkt dat de inzameling van kunststof afval in Veldhoven 

goed wordt gewaardeerd (7,7). 62% van de ondervraagden zegt het kunststof 

afval altijd te scheiden. In Veldhoven wordt echter slechts 13% van de 

hoeveelheid kunststof afval gescheiden ingezameld (cijfers 2010).  

2. Sinds 1 januari 2012 is in Veldhoven de inzamelfrequentie voor het aan huis 

inzamelen van kunststof afval verhoogd van eenmaal per 4 weken naar eenmaal 

per 2 weken. Dit heeft tot nu toe (september 2012) geleid tot een toename van 

de hoeveelheid ingezameld kunststof afval met 24% ten opzichte van 2011.  

3. Uit landelijke pilots blijkt dat het huis-aan-huis inzamelen van kunststof 

verpakkingen met minicontainers leidt tot de beste resultaten7. In de gemeente 

Almere heeft dit bijvoorbeeld geleid tot een inzamelresultaat van 37 kilogram per 

huishouden8. In Veldhoven wordt gemiddeld 14 kilogram per huishouden 

ingezameld. Kunststof afval kan met andere droge (verpakkings)materialen 

ingezameld worden waarna uitsortering plaatsvindt in een sorteerinstallatie. 

Afvalinzamelaar en –verwerker HVC zet in haar ‘Masterplan Afval’ in op aan huis 

het inzamelen van ‘droog en herbruikbaar’ via een minicontainer dat daarna wordt 

uitgesorteerd. Onder ‘droog en herbruikbaar’ verstaan zij kunststof, metalen, 

hout, steen, oud papier en karton, drankenkartons en textiel. De eerste proeven 

in de gemeenten Sliedrecht en Noordoostpolder hebben geleid tot een afname van 

de  hoeveelheid restafval van 18 tot 33%.  

4. De gemeente Horst aan de Maas zamelt sinds 1 januari 2012 het kunststof afval 

met minicontainers in. Inwoners gebruiken de grijze container nu voor de 

inzameling van het kunststof afval. Restafval wordt alleen nog in (dure) zakken 

opgehaald. De hoeveelheid kunststof verpakkingen in het restafval is sinds 1-1-

2012 met 80% afgenomen. Van alle afvalstromen zijn de inwoners van Horst aan 

de Maas het meest tevreden over de inzameling van het kunststof 

verpakkingsmateriaal (93% is tevreden)9. 

Maatregelen 2013-2016 

1. De huidige restafvalcontainer gebruiken voor de inzameling van kunststof afval 

met een inzamelfrequentie van eenmaal per 2 weken waarbij voor de hoogbouw 

een maatwerkoplossing wordt uitgewerkt. Restafval zal voor de laagbouw op een 

andere wijze worden ingezameld (zie paragraaf 5.2).  

2. Onderzoek naar uitbreiding van de inzameling van kunststof afval naar andere 

droge herbruikbare grondstoffen in dezelfde minicontainer (zoals bijvoorbeeld 

drankkartons, blik, hout etc.) zodat toegewerkt wordt naar een afvalloos 

Veldhoven met gemak en eenvoud voor onze inwoners.  

3. Bovenstaande nieuwe inzamelwijze eerst beproeven door uitvoering van een pilot 

in een wijk van Veldhoven. 

 

                                           
7 ROVA- Afvalbeleidsplan “omgekeerd inzamelen”, juli 2011. 
8 Gemeente Almere – Tussentijdse evaluatie ‘Mijn afval maakt winst’, juli 2011 
9 Gemeente Horst aan de Maas – “Evaluatie afvalinzameling Horst aan de Maas 2012”, september 2012 
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Oud papier en karton 

Toelichting: 

1. Uit de inwonersenquête blijkt dat de inzameling van oud papier en karton (OPK) in 

Veldhoven zeer goed wordt gewaardeerd (7,9). 93% van de ondervraagden zegt 

OPK altijd te scheiden. Gemiddeld bestaat het restafval nog voor 11% uit OPK. 

Restafval van laagbouw bevat gemiddeld 10% OPK en restafval van hoogbouw 

gemiddeld 17%. Bij hoogbouw wordt niet overal OPK gescheiden ingezameld. 

2. Veldhoven scoort bovengemiddeld voor de hoeveelheid gescheiden ingezameld 

OPK. In het algemeen zamelen gemeenten met een minicontainer voor OPK meer 

in dan gemeenten waar OPK los wordt ingezameld. 

3. De verwachting is dat wanneer alle maatregelen in dit plan worden doorgevoerd 

de hoeveelheid OPK in het restafval ook zal afnemen. 

4. OPK wordt in Veldhoven door verenigingen ingezameld. De firma Baetsen levert 

de kraakperswagen en chauffeur. De verenigingen ontvangen voor de inzameling 

€ 27,15 per ton.  

Maatregelen 2013-2016 

1. Analyse van de hoogbouwlocaties waar oud papier en karton nog niet gescheiden 

wordt ingezameld. In overleg met onder andere de afvalinzamelaar een passende 

oplossing zoeken voor deze locaties. 

2. Analyse van de kosten voor de inzameling van oud papier en karton in relatie tot 

de afvalstoffenheffing.  

 

 
 

Glas 

Toelichting: 

1. Uit de inwonersenquête blijkt dat de inzameling van glas in Veldhoven goed wordt 

gewaardeerd (7,1). 74% van de ondervraagden zegt glas altijd te scheiden. Wel 

merkt men op graag een glasbak in de buurt te willen hebben (meer glasbakken 

in de gemeente) of glasinzameling aan huis.  

2. Veldhoven zamelt ongeveer 23% minder glas in dan vergelijkbare gemeenten. 

64% van het glas in Veldhoven wordt gescheiden ingezameld. De landelijke 

doelstelling is 90%. Veldhoven presteert dus ondermaats voor de glasinzameling.   

3. Veldhoven heeft ongeveer 1 glasbak per 1.370 inwoners. De landelijke richtlijn 

gaat uit van 1 glasbak per 650 inwoners.  

4. Glas is een materiaalstroom die goed gerecycled kan worden. Er is geen sprake 

van downcycling. 

Maatregelen 2013-2016 

1. Analyse van de huidige locaties van de glasbakken (o.a. vullingsgraad). Eventueel 

verplaatsen van bovengrondse glasbakken.  

2. Bovengrondse glasbakken die vervangen worden door ondergrondse plaatsen op 

strategische plekken in buurten waar nog geen glasbak staat. 

3. Communicatiecampagne uitvoeren gericht op de milieu en financiële voordelen 

van het scheiden van glas. Daarbij aansluiten bij landelijke campagnes van de 

Stichting Kringloop Glas. 
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Grove afvalstromen 

Toelichting: 

1. Uit de inwonersenquête blijkt dat de inzameling van grove afvalstromen in 

Veldhoven een krappe voldoende scoort. Een minderheid van de Veldhovenaren 

(29%) is positief over de tarieven van de milieustraat. Veel gemaakte 

opmerkingen zijn; ‘breng geen kosten in rekening voor het gescheiden 

wegbrengen van materialen’ en ‘de milieustraat is te duur’.  

2. De milieustraat is op doordeweekse dagen korter geopend dan in andere 

vergelijkbare gemeenten. 

3. De gemeente Best gaat de milieustraat aanvullen met kringloop, spare & repair 

shop en de-assemblage. De ‘beleving’ van de milieustraat moet veranderen van 

end-of-pipe naar een productielocatie van grondstoffen (of zelfs een bouwmarkt). 

Hiervoor heeft gemeente Best de firma Baetsen als innovatiepartner in de arm 

genomen.  

4. Uit het ketenproject grof huishoudelijk afval (GHA) blijkt dat GHA voor een 

belangrijk deel geschikt kan worden gemaakt voor hergebruik. In het project is 

door Circulus en Berkel Milieu onder andere onderzocht of het mogelijk is om 

materialen uit meubels (met name banken) en matrassen te hergebruiken. Dat 

gebeurde met behulp van drie kringloopbedrijven, die een proef uitvoerden met 

het zo effectief mogelijk ontmantelen van bankstellen. Dat leverde 60% aan 

herbruikbaar materiaal op. Het ontmantelen van de matrassen gebeurde door een 

sociale werkplaats. Daaruit kwam naar voren dat 70% van de materialen 

herbruikbaar was. De kostprijs was vergelijkbaar met het verbranden van 

ditzelfde materiaal. 

Maatregelen 2013-2016 

1. Onderzoek naar verruiming van de openingstijden van de milieustraat (bijv. een 

avondopenstelling) 

2. Alleen een tarief innen voor grof restafval en bouw- en sloopafval op de 

milieustraat. 

3. In samenwerking met de Stichting Kringloop Veldhoven, de beheerder van de 

milieustraat en afvalinzamelaar, het hergebruik van grove afvalstromen 

intensiveren door bijvoorbeeld ontmanteling van grof afval zoals matrassen en 

onbruikbaar meubilair. De kringloopwinkel wordt naast een winkel in tweedehands 

spullen ook een spare & repair shop en dé partner van de gemeente voor het 

verhogen van het hergebruik van grove afvalstromen.  

4. Onderzoek naar het aan te bieden serviceniveau voor de inwoners zodat het 

hergebruik van grove afvalstromen verder wordt geïntensiveerd. 
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5.2. Ontmoedigen restafval 

Restafval moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Dit kan door preventie te 

stimuleren (zie paragraaf 5.5), de service op restafval te verlagen als ook een 

financiële prikkel in te voeren (de vervuiler betaalt). 

 

 Restafval 

Toelichting: 

1. De gemeente Deurne heeft per 1-1-2012 de aan huis inzameling van het restafval 

verlaagd van eenmaal per twee weken naar eenmaal per vier weken. Dit heeft tot 

nu toe geleid tot 22% minder restafval ten opzichte van 2011.  

2. Ook de gemeente Heeze-Leende heeft de frequentie verlaagd van eenmaal per 

twee weken naar eenmaal per vier weken. Dit heeft tot nu toe geleid tot 37% 

minder restafval ten opzichte van 2011. 

3. De gemeente Horst aan de Maas zamelt sinds 1-1-2012 restafval in met een 

tariefzak die € 1,20 kost. De grijze container wordt nu gebruikt voor kunststof 

afval. Samen met allerlei andere maatregelen is de hoeveelheid restafval 

afgenomen met 86%! 79% van de inwoners is tevreden over dit inzamelsysteem. 

4. De gemeente Zwolle heeft een pilot uitgevoerd in twee woonwijken waarbij 

herbruikbare grondstoffen aan huis worden opgehaald en het restafval door 

bewoners naar ondergrondse wijkcontainers moet worden gebracht. Uit het 

bewonersonderzoek dat Zwolle heeft uitgevoerd blijkt dat een hogere service op 

de hergebruikstromen overwegend als positief wordt ervaren en het wegbrengen 

van restafval niet als een last. De hoeveelheid restafval daalde met ongeveer 

25%. 

5. Gemeenten met een diftar-systeem als de ´dure´ zak of ´gewicht´ (huishouden 

betaalt naar rato van gewicht) behalen gemiddeld de beste resultaten. Zij hebben 

gemiddeld de laagste hoeveelheid huishoudelijk restafval en zamelen het meeste 

glas en papier in.10 

6. Een directe relatie tussen kosten en afvalaanbod leidt tot de beste resultaten. Het 

kopen van ´dure´ zakken voelt de burger direct in zijn/haar portemonnee. 

Afrekening van het aantal ledigingen van de minicontainer via de 

afvalstoffenheffing wordt minder direct gevoeld en prikkelt de inwoner geringer 

tot het verlagen van de hoeveelheid restafval. Wel noemen gemeenten met diftar-

systemen als de ´dure´ zak en ´gewicht´ meer voorkomende vormen van 

ontwijkgedrag (afval naar werkgever, afval naar andere gemeenten, illegale 

dumpingen).10  

Maatregelen 2013-2016 

1. De inzamelfrequentie voor restafval verlagen van eenmaal per twee weken naar 

eenmaal per vier weken. 

2. Restafval wordt ingezameld in speciale restafvalzakken. De grijze container wordt 

gebruikt voor het inzamelen van kunststof afval en andere droge herbruikbare 

grondstoffen.  

3. Bovenstaande nieuwe inzamelwijze eerst beproeven door uitvoering van een pilot 

in een wijk van Veldhoven.  

4. De inzamelpilot evalueren op basis waarvan besloten wordt de nieuwe 

inzamelwijze uit te rollen over de gehele gemeente waarbij ook een financiële 

prikkel wordt geïntroduceerd om de hoeveelheid restafval nog verder te 

verminderen (bijv.´dure´ zak).  

 

                                           
10 Afval Overleg Orgaan - ´Eerste hulp bij discussie over diftar´, maart 2004 
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5.3. Inzamelpilot 

Zoals in de voorgaande paragrafen is te lezen, zullen een aantal voorgestelde 

maatregelen eerst beproefd worden door uitvoering van een inzamelpilot in een nader 

te bepalen wijk van Veldhoven. In de pilot zullen de volgende wijzigingen beproefd 

worden: 

1. GFT-afval wekelijks ophalen, behalve in de wintermaanden december tot en 

met februari. 

2. De grijze container voor restafval gebruiken voor de inzameling van plastic 

verpakkingsafval en andere droge herbruikbare materialen zoals bijvoorbeeld 

drankenverpakkingen en blik. Deze container iedere 2 weken ophalen. 

3. Restafval inzamelen in speciale restafvalzakken, uitgegeven door de gemeente. 

Restafval eenmaal per vier weken ophalen. 

 

Bij de nadere uitwerking van de pilot wordt in overleg met de afvalmarkt bepaald 

welke droge herbruikbare stromen samen met het plastic verpakkingsafval ingezameld 

en nagesorteerd kunnen worden, zodat nog steeds aan de gestelde kwaliteitsnormen 

voor het plastic verpakkingsafval voldaan wordt. Ook wordt naar een goede 

verwerkingsmogelijkheid voor luiers en incontinentiemateriaal gezocht. De voorkeur 

ligt bij het gezamenlijk inzamelen van dit afval met GFT-afval waarna het vergist zou 

kunnen worden. Echter, deze inzamel- en verwerkingsmethode staat nog in de 

kinderschoenen. Met de afvalmarkt wordt besproken welke (technische) 

mogelijkheden er zijn om deze afvalstroom te recyclen en zo eenvoudig mogelijk in te 

zamelen met gemak voor de inwoner.   

 

De pilot wordt geëvalueerd op basis waarvan besloten kan worden om de nieuwe 

inzamelwijze uit te rollen over de gehele gemeente. Daarbij zal ook voorgesteld 

worden om een financiële prikkel in te voeren zodat inwoners nog meer geprikkeld 

worden om de hoeveelheid restafval te reduceren (bijvoorbeeld ‘dure’ zak voor 

restafval).  

5.4. Belonen gewenst gedrag 

Naast het bieden van service en comfort als een vorm van belonen voor gewenst 

gedrag, kan ook een financiële beloning ingevoerd worden. Uit de inwonersenquête die 

de gemeente heeft uitgevoerd blijkt dat 48% van de Veldhovense ondervraagden zegt 

afval beter te scheiden als daar een financiële beloning voor is. Uit een landelijk 

onderzoek door Maurice de Hond voor de NVRD komt het volgende naar voren11: 

 71% van de mensen zegt het afval beter te scheiden als er een beloning 

tegenover staat. 61% vindt dat mensen moeten worden beloond voor goed 

afval scheiden. Als er beloning wordt gegeven voor het inleveren van kleine 

elektronische apparatuur gaat 76% in plaats van 53% deze inleveren.  

 

Veldhoven wil het scheiden van grondstoffen belonen. Niet alleen door een hoge 

service en gemak op herbruikbare grondstoffen maar ook door een financiële prikkel. 

De VeldhovenPas die de gemeente voornemens is in te voeren, is een goed middel om 

dit vorm te kunnen geven. De VeldhovenPas biedt namelijk de mogelijkheid om geld-

terug-regelingen te integreren. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een financiële 

beloning wanneer herbruikbare grondstoffen worden ingeleverd op de milieustraat, 

oude apparaten bij winkeliers of herbruikbare goederen bij de Kringloopwinkel. De 

financiële beloning kan naast geld bijvoorbeeld ook bestaan uit korting op aankopen of 

reparaties in de Kringloopwinkel om hergebruik nog verder te stimuleren. 

 

                                           
11 2012 onderzoek in opdracht van NVRD door Peil.nl/Maurice de Hond 
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Voor de komende periode zal – met de implementatie van de VeldhovenPas – de 

toepasbaarheid van een beloningssysteem voor hergebruik van grondstoffen nader 

onderzocht worden.  

5.5. De burger maakt het verschil 

Bij de uitvoering van bovenstaande maatregelen zijn betrokkenheid, een 

meewerkende houding en gewenst gedrag van onze inwoners bepalend voor het 

slagen van dit plan. Ondanks alle voorlichting over afvalscheiding blijft de burger soms 

in twijfel. Regelmatig wordt de opmerking gehoord “maar uiteindelijk belandt alles 

toch op één hoop”. Uit de inwonersenquête van de gemeente blijkt dat 81% van de 

ondervraagden het belangrijk vindt te weten of de gescheiden afvalstromen ook 

daadwerkelijk hergebruikt worden. 63% geeft aan dat de financiële voordelen van het 

scheiden van afval hen wel interesseert. Goede communicatie over het doel van dit 

grondstoffenplan en de uiteindelijke verwerking en toepassing van de gescheiden 

grondstoffen is van cruciaal belang voor het gedrag van onze inwoners.  

 

Naast uitgebreide campagnes voor de inzameling van ‘nieuwe’ stromen, is 

communicatie over het hoe en waarom van ‘bekende’ stromen ook nog steeds 

noodzakelijk. Een gestructureerde inzet van sociale en conventionele media kan 

hieraan bijdragen. De communicatie wordt zoveel mogelijk gezamenlijk met Best en 

Waalre uitgevoerd.  
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 Communicatie 

Inhoud 

Frequente informatie over: 

 Het waarom van dit grondstoffenplan. 

 De mogelijkheden voor afvalpreventie door kritisch te zijn in aankoopvolume 

(zie bijvoorbeeld de overheidscampagnes die zich richten op de verspilling van 

grondstoffen door het weggooien van voedsel) en door kritisch en bewust voor  

producten te kiezen die milieuverantwoord zijn geteeld en verpakt (aankoop 

keuze). 

 De hoeveelheid grondstoffen die hergebruikt en gerecycled worden en hoe 

deze zich verhouden tot gemiddelden in de regio, de provincie en landelijk. 

Hoe goed doet Veldhoven het?  

 De uiteindelijke verwerking en toepassing van de gescheiden grondstoffen. 

Wat gebeurd er met het ‘afval’? 

 De financiële voordelen van scheiding en afvalreductie. Hoe zit de 

afvalstoffenheffing in elkaar? Wat leveren herbruikbare grondstoffen op en hoe 

wordt dit verrekend naar de inwoners? Daarbij ook aandacht voor de lage 

afvalstoffenheffing van Veldhoven in vergelijking tot andere gemeenten.  

 Het belang van samenwerking in de gehele keten om de kringlopen te sluiten, 

van producenten tot consumenten en afvalverwerkers. 

Doelgroepen 

 Inwoners van Veldhoven met speciale aandacht voor de jeugd onder het mom 

“jong geleerd, oud gedaan”. 

 Winkeliers, detailhandel en maakindustrie. 

Middelen 

 Gemeentelijke website 

 Gepersonaliseerde en digitale afvalkalender (invoering per 1-1-2013) 

 Sociale media 

 Bijeenkomsten en campagnes met Greenkids (de kinderdenktank van 

Veldhoven) 

 De Ahrenberger 

 Milieucampagnes (Dag van de Duurzaamheid, Wecycle-campagnes, Europese 

Week van de Afvalvermindering) 

 Ondernemersbijeenkomsten, ronde tafel gesprekken 

 Mogelijkheden Brainport Development project verkennen (in combinatie met 

de inzamelpilot) waarbij samengewerkt wordt met de afvalmarkt, 

maakindustrie en kennisinstellingen. 

 Hergebruikmeter bij hoofdingang van de gemeente en/of andere 

gemeentelijke gebouwen. 

 

Naast informeren is participatie belangrijk voor het slagen van het beleid en het 

vertrouwen van de burger te vergroten. Participatie kan goed vormgegeven worden bij 

de inzamelpilot die de gemeente wil houden (zie paragraaf 5.1 en 5.2) en bij het 

uiteindelijke beloningssysteem (paragraaf 5.3).  
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5.6. Uitvoeringsprogramma 

In onderstaand schema staan alle maatregelen weergegeven met een tijdsplanning. 

 

Maatregelen 2013 2014 2015 2016 

Onderzoek gecombineerde inzameling en 

vergisting van GFT-afval met luiers en 

incontinentiemateriaal 

x    

Opstellen algemeen communicatieplan en specifiek 

plan voor de inzamelpilot 

x    

Uitwerken en uitvoeren inzamelpilot ‘Veldhoven 

afvalloos’  

x x   

Analyse hoogbouwlocaties zonder gescheiden OPK 

inzameling. Opstellen plan van aanpak.  

x    

Analyse inzamelkosten OPK en opstellen 

adviesnota. 

x    

Analyse glasbakken  x    

Uitwerken en implementeren beloningssysteem via 

VeldhovenPas 

x x   

Inzamelfrequentie GFT verhogen behalve in 

wintermaanden (testen in inzamelpilot en daarna 

uitrollen over gehele gemeente) 

x x   

Aanpassen tarieven milieustraat   x   

Onderzoek verruiming openingstijden milieustraat x    

Intensiveren kringloopactiviteiten (verhogen 

hergebruik grove afvalstromen) 

x x x x 

Evaluatie inzamelpilot en besluit uitrollen nieuwe 

inzamelwijze over hele gemeente, inclusief 

financiële prikkel (bijv.´dure´zak) 

 x x  

 

5.7. Financiën 

Met de voorgestelde maatregelen willen we onze inwoners belonen voor gewenst 

gedrag. Dit door een hoge service te bieden met het huis-aan-huis inzamelen van  

waardevolle grondstoffen als de mogelijkheid goed gedrag financieel te belonen. De 

opgave is om dit model binnen de bestaande afvalstoffenheffing te realiseren 

(duurzamer, maar niet duurder).  

 

Een hogere service heeft gevolgen voor de kosten maar hier staan ook direct 

besparingen tegenover door de lagere service voor restafval, besparingen op de 

verwerkingskosten voor restafval en hogere opbrengsten voor herbruikbare 

grondstoffen. Het verbranden van restafval is op dit moment de hoogste kostenpost in 

de afvalstoffenheffing, namelijk € 30,4 per inwoner per jaar. Grondstoffen die op dit 

moment geld opleveren zijn oud papier en karton, kunststof afval, glas, elektrische 

apparaten en metalen. Daarnaast is de gemeente voornemens de onrendabele 

retourette stop te zetten. 
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De financiële aspecten van het voorliggende plan zijn onderstaand geraamd.  

De kosten en opbrengsten zijn echter afhankelijk van een groot aantal factoren zoals 

bijvoorbeeld ontwikkelingen in de afval-/grondstoffenmarkt (o.a. grondstofprijzen) en 

ontwikkelingen in het landelijk beleid (producentenverantwoordelijkheid, vergoeding 

vanuit het bedrijfsleven voor inzameling verpakkingen). Ook wordt in onderstaande 

raming uitgegaan van bepaalde ingezamelde hoeveelheden grondstoffen.  De praktijk 

moet uitwijzen of deze hoeveelheden gehaald worden.  

 

 

Maatregelen Kosten/opbrengsten 

per aansluiting per 

jaar 

Inzamelfrequentie GFT verhogen behalve in wintermaanden. € 4,4 

Aanpassen tarieven en openingstijden milieustraat  € 0,0 

Inzameling kunststof/droge componenten in grijze container -€ 12,7  

Verlagen inzamelfrequentie restafval -€ 7,9 

Stopzetten retourette -€ 0,5 

Optimaliseren glasinzameling € 0,0 

Communicatie € 0,5 

Suppletietarief restafval Attero  € 16,2  

Totaal  € 0,0 

 

Noot: Het huidige verwerkingscontract voor restafval dat de gemeente (samen met 

  de andere Brabantse gemeenten) met Attero heeft afgesloten bevat een  

  volumeverplichting. Dit betekent dat de gemeente een bepaald volume  

  restafval moet aanleveren. Door bovenstaande maatregelen gaat Veldhoven de 

  hoeveelheid restafval met 40% verminderen. Voor de mindertonnen restafval 

  mag Attero een speciaal suppletietarief (compensatiekosten voor vaste en deels 

  variabele lasten van het te weinig geleverde restafval) in rekening brengen. Dit 

  tarief is geraamd op € 80,- per ton hetgeen neerkomt op € 16,2 per aansluiting 

  per jaar. Na 1-2-2017 is dit contract beëindigd.  
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Bijlage 1: Beleidsjuridische kaders 
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Wet Milieubeheer 

 

Inzamelplicht 

Gemeenten zijn vanuit de Wet milieubeheer (Wm) verantwoordelijk voor de 

inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. Zij hebben de plicht om wekelijks het 

huishoudelijk afval bij elk perceel in te zamelen, waarbij groente-, fruit- en tuinafval 

(GFT) in ieder geval gescheiden wordt ingezameld. Daarnaast kan de gemeenteraad 

besluiten om ook andere bestanddelen van het huishoudelijk afval gescheiden in te 

zamelen (art. 10.21 Wm). 

 

In het belang van een doelmatig beheer van huishoudelijke afvalstoffen kan in de 

afvalstoffenverordening worden bepaald dat in afwijking van bovenstaande regels (art. 

10.26 Wm): 

 huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld nabij elk perceel; 

 huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld met een daarbij aangegeven 

regelmaat; 

 in een gedeelte van het grondgebied van de gemeente geen huishoudelijke 

afvalstoffen worden ingezameld; 

 daarbij aangegeven bestanddelen van het groente-, fruit- en tuinafval afzonderlijk 

worden ingezameld; 

 groente-, fruit- en tuinafval met andere daarbij aangegeven bestanddelen van 

huishoudelijke afvalstoffen afzonderlijk van het overige huishoudelijk afval wordt 

ingezameld. 

 

Inzameling grof huishoudelijk afval 

Gemeenten zijn verplicht om grof huishoudelijk afval in te zamelen bij elk perceel. 

Hiervoor is in de wet geen vaste frequentie genoemd. Daarnaast zijn gemeenten 

verplicht om een brengvoorziening beschikbaar te hebben voor het inzamelen van grof 

huishoudelijk afval (art. 10.22 Wm). 

 

Producentenverantwoordelijkheid 

Producentenverantwoordelijkheid betekent dat producenten of importeurs (mede) 

verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer van de producten die zij op de markt 

brengen. Op grond van art. 10.17 Wet milieubeheer kunnen producenten bij algemene 

maatregel van bestuur verantwoordelijk worden gesteld voor het opzetten van een 

logistiek voor het afvalbeheer (inname en de verwerking van producten en 

afvalstoffen na gebruik) en de financiering hiervan. 

Gemeenten kunnen bij deze algemene maatregel van bestuur verantwoordelijk 

worden gesteld om zorg te dragen voor het creëren van een brengvoorziening voor 

deze producten en afvalstoffen (art. 10.19 Wm). De inzameling van afgedankte 

elektrische en elektronische apparaten is een goed voorbeeld van 

producentenverantwoordelijkheid. 

 

Landelijk Afvalbeheerplan 

Ten minste eenmaal in de zes jaar wordt door de minister van het verantwoordelijk 

ministerie een landelijk afvalbeheerplan vastgesteld (art. 10.3 Wm). In 2009 is het 

Landelijk Afvalbeheerplan 2 (LAP2) voor de periode 2009-2021 vastgesteld. 

 

Het LAP2 richt zich op het beperken van het ontstaan van afvalstoffen en het 

beperken van de milieudruk van de productketens. De belangrijkste doelstellingen van 

dit plan zijn: 

 stimuleren van preventie van afvalstoffen, zodanig dat het totale afvalaanbod in 

2015 niet groter mag zijn dan 68Mton en in 2021 niet groter mag zijn dan 73 

Mton; 
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 verhogen van de nuttige toepassing van alle afvalstoffen van 83% in 2006 naar 

85% in 2015; 

 verhogen van de nuttige toepassing van het huishoudelijke afval van 51% in 2006 

naar 60% in 2015; 

 reduceren van 20% milieudruk in 2015 voor elk van de zeven prioritaire stromen 

die in het kader van het ketengericht afvalbeleid worden opgepakt; 

 gebruiken van het Cradle-to-Cradle (C2C) concept als inspiratiebron bij de zeven 

prioritaire stromen die in het kader van het ketengericht afvalbeleid worden 

opgepakt. 

 

Voor gemeenten is van belang dat wordt gestreefd naar een toename in nuttige 

toepassing van het huishoudelijke afval van 51% in 2006 naar 60% in 2015. Deze 

60% bestaat uit bron- en nascheiding. Hierbij zijn geen specifieke doelstellingen per 

afvalstroom benoemd. Dit betekent dat gemeenten een bepaalde mate van vrijheid 

hebben bij het invullen van het behalen van de doelstelling van 60%. Het LAP 2 kent 

nog wel de verplichting om dezelfde afvalstromen als genoemd in het LAP 1 

gescheiden in te zamelen. Dit zijn GFT-afval, oud papier en karton, glas, textiel, 

elektrische en elektronische apparatuur, klein chemisch afval en componenten uit grof 

huishoudelijk afval. Nieuw in LAP 2 is dat gemeenten sinds 2010 dienen te zorgen dat 

ook kunststofverpakkingsmateriaal uit huishoudens gescheiden wordt ingezameld of 

via nascheiding uit het huishoudelijk afval wordt verkregen. 

 

Opvallend in het LAP2 is dat het afvalbeleid zich niet alleen meer richt op de eindfase 

van materiaalketens – het afvalstadium – maar op de gehele materiaalketen. Ondanks 

de goede resultaten van het afvalbeleid in de afgelopen jaren is de milieudruk van 

materiaalketens nog steeds veel te hoog om te kunnen spreken van een duurzame 

samenleving. Zo slagen we er slechts in beperkte mate in om de uitputting van 

energiebronnen en grondstoffen terug te dringen.  

 

Met een ketenaanpak in het afvalbeleid wordt gezocht naar aanknopingspunten eerder 

in de keten (zoals productontwerp) om de milieudruk verderop in de keten 

(bijvoorbeeld het afdanken van het product) zoveel mogelijk te beperken. Het meer 

denken in ketens leidt tot meer innovatie en slimmere samenwerking tussen 

bedrijven. LAP2 nodigt daartoe uitdrukkelijk uit C2C als inspiratiebron te gebruiken. 

 

Meer waarde uit afval 

In augustus 2011 heeft staatssecretaris Atsma in de brief ‘Meer waarde uit afval’ 

aangegeven wat hij in de aankomende kabinetsperiode gaat doen om de milieudruk in 

het afvalbeheer te verminderen en tegelijkertijd de (kennis)economie te versterken. 

Voor wat betreft het onderdeel huishoudelijk afval geldt het volgende. 

 

De staatssecretaris wil dat in de komende kabinetsperiode diverse acties genomen 

worden om meer afval te recyclen en te zorgen voor minder verwijdering van het 

afval. Voor huishoudelijk afval is het de bedoeling dat de recycling stijgt met 1 tot 1,5 

miljoen ton. Dat komt overeen met 10 tot 15% van het huishoudelijk afval en 

daarmee stijgt het totale percentage recycling van 50 naar 60 tot 65%. Deze 

doelstelling van 10 tot 15% meer gescheiden huishoudelijk afval moet onder andere 

worden behaald door verdere recycling van de volgende afvalstromen: 

 kunststof verpakkingen (KFF+): + 2% 

 textiel: + 0,7% 

 kleine elektronische apparatuur: + 0,3% 

 overige stromen, met name GFT-afval en papier: + 5 tot 10% 

 grof huishoudelijk restafval: + 3%. 
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Een ander voornemen is dat het Nederlandse afvalbeheer gaat werken volgens de 

grondstoffenrotonde. De grondstoffenrotonde betekent dat alle afvalstoffen na 

verwerking als grondstof de weg terug vinden in producten. Om dit te realiseren is 

samenwerking tussen verschillende partijen (overheid, bedrijfsleven, burger) van 

belang. Daarnaast staan er in de brief enkele acties die de komende periode worden 

opgepakt. Het gaat hierbij met name om onderzoeken die de grondslag vormen voor 

meer concrete acties. 

 

Besluit beheer verpakkingen 

Vanaf 1 januari 2006 is het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton (Besluit 

Verpakkingen) van kracht. Hiermee is de producentenverantwoordelijkheid 

vormgegeven voor verpakkingsafval. Producenten en importeurs die verpakte 

producten op de Nederlandse markt brengen moeten ervoor zorgen dat steeds minder 

verpakkingsmateriaal in het huisvuil of in het zwerfvuil terecht komt. Bovendien zijn 

de kosten van preventie, inzameling en recycling voor hun rekening. Ter uitwerking 

van het besluit is in 2008 de raamovereenkomst verpakkingen afgesloten tussen 

VROM, VNG en het bedrijfsleven die geldig is tot 2012. Momenteel wordt 

onderhandeld over nieuwe afspraken voor het hergebruik van verpakkingsmaterialen 

vanaf 2013. De afspraken moeten er toe leiden dat het jaarlijks hergebruik van 

kunststof verpakkingsmateriaal toeneemt van 42 procent nu naar 52 procent over vijf 

jaar (streefdoel 2017), maar in ieder geval over tien jaar (resultaatverplichting 2022). 

Ook het hergebruik van houten verpakkingsmateriaal gaat omhoog: van 25 procent nu 

naar 45 procent over vijf jaar (streefdoel 2017), maar in ieder geval over tien jaar  

(resultaatverplichting 2022). Voor verpakkingen van glas, papier en karton en metalen 

blijven de doelstellingen in het Besluit Verpakkingen gehandhaafd: 

 90% van de op de markt gebrachte glazen verpakkingen moet nuttig worden 

toegepast. 

 75% van de op de markt gebrachte papieren en kartonnen verpakkingen moet 

nuttig worden toegepast. 

 85% van de op markt gebrachte metalen verpakkingen moet nuttig worden 

toegepast. 
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Bijlage 2: Afvalprofiel Veldhoven 
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Onderstaande gegevens zijn gebaseerd op gemeentelijke monitoringsgegevens als ook 

het rapport ‘Benchmark Afvalscheiding, peiljaar 2010’ van het Agentschap NL waaraan 

Veldhoven heeft deelgenomen. 

 

GFT-afval 

De hoeveelheid gescheiden ingezameld GFT-afval is redelijk constant. In 2011 heeft 

lichte stijging plaatsgevonden. Wellicht is dit veroorzaakt door het zeer groeizame 

weer in 2011.  

 

 
Grafiek 1.1: trend in hoeveelheid gescheiden ingezameld GFT-afval  

 

Vergeleken met andere gemeenten in dezelfde stedelijkheidsklasse scoort Veldhoven 

hoog; Veldhoven zamelt ongeveer 14% meer GFT-afval in dan vergelijkbare 

gemeenten.  

 

Oud papier en karton 

De hoeveelheid gescheiden ingezameld oud papier en karton (OPK) is de laatste jaren 

afgenomen terwijl uit de sorteeranalyses niet blijkt dat meer OPK bij het restafval 

beland. De afname kan diverse oorzaken hebben zoals de economische crisis en de 

digitalisering van onze samenleving.  

 

 
Grafiek 1.2: trend in hoeveelheid gescheiden ingezameld OPK 

 



 

Grondstoffenplan 2013 - 2016 

11-1-2013 

32/50 

Afdeling: Omgevingszaken 

Vergeleken met andere gemeenten in dezelfde stedelijkheidsklasse scoort Veldhoven  

bovengemiddeld; Veldhoven zamelt ongeveer 7% meer OPK in dan vergelijkbare 

gemeenten.  

 

Glas 

De hoeveelheid gescheiden ingezameld glas is in 2009 toegenomen maar laat de 

laatste twee jaar weer een afname zien.  

 

 
Grafiek 1.3: trend in hoeveelheid gescheiden ingezameld OPK 

 

Vergeleken met andere gemeenten in dezelfde stedelijkheidsklasse scoort Veldhoven  

laag; Veldhoven zamelt ongeveer 23% minder glas in dan vergelijkbare gemeenten.  

 

Textiel 

De hoeveelheid gescheiden ingezameld textiel is vrij constant.  

 

 
Grafiek 1.4: trend in hoeveelheid gescheiden ingezameld textiel  

 

Vergeleken met andere gemeenten in dezelfde stedelijkheidsklasse scoort Veldhoven  

bovengemiddeld; Veldhoven zamelt ongeveer 9% meer textiel in dan vergelijkbare 

gemeenten.  
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Kunststof afval 

Sinds 2010 wordt in Veldhoven kunststof afval huis-aan-huis ingezameld. In 2011 is 

ongeveer 6 kilogram per inwoner per jaar ingezameld. Dit is ongeveer 15% van de 

totale hoeveelheid kunststof afval dat wordt afgedankt. 

 

 
Grafiek 1.5: trend in hoeveelheid gescheiden ingezameld kunststof afval 

 

Vergeleken met andere gemeenten in dezelfde stedelijkheidsklasse scoort Veldhoven  

gemiddeld. Met ingang van 1 januari 2012 is wel de inzamelfrequentie verhoogd van 

vierwekelijks naar tweewekelijks. Uit de afvalmonitoring moet blijken of dit ook leidt 

tot meer gescheiden ingezameld kunststof afval in 2012.  

 

Klein Chemisch Afval (KCA)  

De hoeveelheid gescheiden ingezameld KCA schommelt jaarlijks tussen ongeveer 60 

en 90 ton.  

 

 
Grafiek 1.6: trend in hoeveelheid gescheiden ingezameld KCA 

 

Vergeleken met andere gemeenten in dezelfde stedelijkheidsklasse scoort Veldhoven  

gemiddeld.  
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Grove afvalstromen 

In onderstaande grafiek worden de hoeveelheden getoond van de grove afvalstromen 

die ofwel aan huis worden opgehaald, ofwel bij de milieustraat worden ingeleverd. 

 

 
Grafiek 1.7: trend in hoeveelheid gescheiden ingezameld grof afval 

 

Vergeleken met andere gemeenten in dezelfde stedelijkheidsklasse scoort Veldhoven 

voor de meeste stromen laag. Vooral de hoeveelheid ingezameld electr(on)ische 

apparatuur, snoeihout/blad en steen/puin blijft achter bij vergelijkbare gemeenten. 

Een positieve trend is dat de hoeveelheid ingezamelde herbruikbare goederen jaarlijks 

toeneemt en de hoeveelheid grof restafval afneemt.  
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Bijlage 3: Resultaten inwonersenquête 
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Bijlage 4: Manifest 5% restafval in 2020 
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