AFVAL
THE
CHALLENGE
Schiedammers* gaan
de uitdaging aan

*Jij doet toch ook mee?!

Onze dank gaat uit naar alle Schiedammers die met ons hebben
meegedacht tijdens het participatietraject Afval the Challenge.
Kijk voor meer informatie over Afval the Challenge,
het afvalbeleid en het actuele uitvoeringsplan op
schiedam.nl/afval.

Afvalbeleidsplan

Afval
the Challenge
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De wereld verandert. We worden steeds vaker geconfronteerd met de veranderingen in het klimaat en de toenemende schaarste aan grondstoffen,
zoals olie en gas. Om de wereld prettig en leefbaar te houden, moeten we
streven naar een circulaire economie. Ook in Schiedam kunnen we daar ons
steentje aan bijdragen. Wist u dat 75% van de spullen die wij weggooien als
restafval nog geschikt is voor hergebruik?
Eigenlijk zouden we het van nu af aan niet meer moeten hebben over
afval, maar over waardevolle grondstoffen. Om ervoor te zorgen dat we
het milieu niet onnodig veel belasten en grondstoffen niet verloren gaan in
de verbrandingsoven, staan we voor een grote uitdaging: een aanzienlijke
vermindering van het restafval in de stad. De 259 kilo restafval die we in
Schiedam gemiddeld per persoon per jaar weggooien, moet worden teruggebracht naar 160 kilo. Daarvoor moeten we ons afval beter gaan scheiden.
Dat is beter voor het milieu, het bespaart de schaars wordende grondstoffen én is ook nog eens goed voor al onze portemonnees.
De gemeente wil aan de slag, maar wel op een manier die past bij de stad
en alle Schiedammers. Ik ben trots op het grote aantal mensen dat in de
afgelopen periode al met ons meedacht over de koers die we moeten gaan
varen. Ruim 1000 Schiedammers hebben een grote betrokkenheid laten
zien tijdens uiteenlopende afvalgesprekken. We waren onder andere te
gast bij mensen thuis, bij sport- en hobbyverenigingen, op scholen en bij
wijkplatformen. Ook vonden er marktgesprekken plaats op verschillende
locaties in Schiedam en was er op 16 juni 2016 een groot Stadsgesprek over
afvalscheiden.
In dit boekje laten wij zien welke doelen en ambities uit al die gesprekken
zijn voortgekomen. Ook geven we aan hoe we die doelen, samen met de
stad, willen bereiken. Komende tijd blijven we Schiedammers betrekken bij
het beleid én de uitvoering. Alleen op die manier kunnen we met elkaar, in
een tempo dat voor zowel de stad als de betrokken organisaties realistisch
is, de landelijke doelstellingen behalen.

Alexander van Steenderen
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HOE WERKT DIT BOEKJE?

afvalgesprekken bij
mensen thuis of op
andere locaties

Maak kennis met het nieuwe afvalbeleid én met Schiedammers
die ons hebben geholpen om het beleid vorm te geven.

marktgesprekken

In de afgelopen maanden dachten ruim 1000 Schiedammers mee
over de vraag: wat hebben onze stad en haar inwoners volgens
jullie nodig om het scheiden van afval te bevorderen?

 tadsgesprek
S
afvalscheiden

6x belangrijk volgens Schiedammers
Er zijn zes thema’s die volgens Schiedammers belangrijk zijn als het
gaat om afval. Dit zijn de onderwerpen die de komende jaren onze
aandacht verdienen. In dit boekje laten we aan de hand van die
thema’s zien wat de uitdagingen zijn waar we als Schiedam voor
staan én wat onze beleidsvoornemens zijn.
• containers in de wijk
• kliko’s aan huis
• gft en voedselresten
• gedifferentieerde tarieven
• afval scheiden loont
• samen met de stad
De thema’s zijn onder te brengen in drie belangrijke speerpunten:
1 Service verhogen op het gescheiden inzamelen;
2 Inzetten van (financiële) prikkels;
3	Vergroten van de betrokkenheid van inwoners bij het
onderwerp afval.
Nu eerst…
…een korte introductie op het hoe en waarom van het nieuwe
beleid. Daarna worden de thema’s toegelicht en uitgewerkt. U
maakt dan ook kennis met een aantal Schiedammers. Het is een
kleine selectie uit de mensen die met ons meedachten. Hun
verhalen illustreren de verschillende meningen, behoeften en visies
die tijdens de gesprekken aan bod kwamen. Eén ding is zeker: afval
is een onderwerp dat leeft in Schiedam.
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HOE WERKT DIT BOEKJE?

Dit afvalbeleid kwam tot
stand in overleg met 1036
Schiedammers tijdens:

In Schiedam zijn we al een tijdje aan het scheiden. En dat doen
we helemaal niet slecht. Toch produceren we met zijn allen nog
steeds 200.000.000 kilo restafval per jaar. Dat is 259 kilo per
persoon per jaar, 40 flinke vuilniszakken vol. Voor een gemiddeld
gezin zijn dat dus meer dan 125 zakken! Een enorme berg, zo
groot dat je er 1020 voetbalvelden mee kan vullen.
Door nog beter afval te scheiden, kunnen we die hoop flink
kleiner maken. Maar 47 kilo van die 259 kilo is echt restafval.
Als we met zijn allen minder afval produceren en meer
grondstoffen hergebruiken, zorgt dat voor een schoner milieu
en een duurzame stad. Daar zet Schiedam op in: de gemeente
wil in de komende jaren – in navolging van landelijk beleid –
de hoeveelheid restafval verkleinen. Daarom is Schiedam het
gesprek aangegaan met Schiedammers over hoe zij denken
over afval en afvalscheiden om zo te komen tot een nieuw
afvalbeleid.

We moeten met elkaar
het goede voorbeeld geven
De uitdaging
We moeten toe naar nog minder restafval. Ons afval mag
het milieu niet onnodig belasten, daar zal bijna iedereen
het over eens zijn. Door afvalscheiding te bevorderen en
restafval zoveel mogelijk te voorkomen, kunnen we een
grote verbeterslag maken. De landelijke ambitie van het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten voor 2020 is: 75 procent van het
huishoudelijk afval gescheiden, en per inwoner gemiddeld 100
kilo restafval per jaar. Vanwege de hoeveelheid hoogbouw in
Schiedam is die ambitie in onze gemeente niet haalbaar (lees
meer hierover op p. 15). Schiedam sluit zich aan bij het advies
van de brancheorganisaties en heeft als doelstelling 160 kilo
restafval per jaar vastgesteld. Dat betekent 99 kilo minder per
Schiedammer per jaar. Dat is de uitdaging!
Want als we met elkaar meer afval gescheiden inleveren, hoeft
er minder restafval te worden verbrand. Daardoor komen er
minder CO² en andere schadelijke stoffen vrij. Daarnaast kan
het merendeel van het gescheiden afval worden hergebruikt of
gerecycled, waardoor er minder grondstoffen verloren gaan. Die
grondstoffen leveren ook nog eens geld op; afvalscheiden is dus
ook goed voor de portemonnee.
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WAAROM NIEUW BELEID?

WAAROM NIEUW BELEID?

Plastic/
drankenkartons

Textiel

De hoeveelheid gescheiden ingezamelde grondstoffen (in kleur)
ten opzichte van de hoeveelheid grondstoffen nu nog aanwezig
in het restafval (in het zwart).

Groente, fruit,
tuinafval en
voedselresten

Glas
ONZE AMBITIE
Onze ambitie is om de hoeveelheid van
259 kilo restafval per persoon per jaar terug
te brengen naar 160 kilo. We willen meer
afvalscheiding bereiken door betere service te
bieden. Voorzieningen om afvalscheiding

Samen aan de slag!
De gemeente is verantwoor
delijk voor het inzamelen
en verwerken van afval in
Schiedam. Als we de ambitieuze
doelstelling van minder
restafval willen halen, hebben
we onze inwoners heel hard
nodig. Om aan het speerpunt
van duurzaamheid invulling
te geven, putten we daarom
niet alleen uit de ideeën en
technieken die op andere
plekken in het land succesvol
zijn gebleken, maar vooral uit de
inbreng van de Schiedammers
zelf.

Goede ideeën
We verzamelden een grote
variëteit aan ideeën en
oplossingen om afvalscheiding
te verbeteren en de hoeveelheid
restafval te verminderen. De
mogelijkheden lopen uiteen van
zaken die snel kunnen worden
opgepakt tot ingrijpende
maatregelen. Daarbij zijn we
ons ervan bewust dat het
belangrijkste ingrediënt voor
succes de betrokkenheid van de
stad is.

Een grotere afvalscheiding is
onze gezamenlijke uitdaging.
In de volgende hoofdstukken
leest u hoe Schiedam die
uitdaging aangaat en welke
beleidsvoornemens wij
hebben. Wij zijn trots dat uit de
afvalgesprekken van afgelopen
periode blijkt dat al een grote
groep Schiedammers bereid is
om zich daarvoor actief in te
zetten.
Verantwoordelijkheid

Wat kunnen we doen om
mensen hun afval nog beter
te laten scheiden? Moeten er
meer ondergrondse containers
komen? Meer logische
inzamelingsdagen? Een speciale
afvalapp? U mag het zeggen.
We vroegen aan een groep
Schiedammers om mee te
denken over het beleid en over
mogelijke oplossingen, om
deze vervolgens te vertalen
in gemeentelijke beleidsvoornemens. En om daar ook echt
mee aan de slag te gaan.
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te bevorderen, worden ingevoerd op een
tempo dat realistisch is voor de stad én voor
de betrokken organisaties, met als doel de
belasting van ons milieu zoveel mogelijk te
beperken.
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Hebt u na het lezen van
dit boekje ook ideeën
om het restafval terug te
dringen? Of wilt u met ons
meedenken? Mail ons op
contact@schiedam.nl

WAAROM NIEUW BELEID?

Oud papier
en karton

HOE GOED DOET SCHIEDAM HET?
Afgelopen jaren hebben
we in Schiedam al veel
gedaan om afvalscheiding te
bevorderen. Onder andere de
tweewekelijkse inzameling van
de restafvalkliko's, de invoering
van kliko's voor papier, het

inzamelen van drankenkartons
bij het plastic afval en de
invoering van pasjes voor
de restafvalcontainers. Met
resultaat, want de mate waarin
Schiedammers hun
afval scheiden neemt toe.

Bronscheiden blijft uitgangspunt
Dat betekent dat we
Schiedammers de komende
tijd blijven vragen om thuis
hun afval te scheiden. Dat
levert namelijk grondstoffen
van betere kwaliteit op en het
maakt mensen bewust van wat
ze weggooien. Daarnaast is
bronscheiding de enige manier
om de doelstelling van 75%
gescheiden afval te behalen.
Omdat er ook na bronscheiding
nog grondstoffen uit het
restafval te halen zijn, blijven we
nascheiden. Zo halen we zoveel
mogelijk uit het afval!

Ladder van Lansink

Wist u dat? Het inzetten op
preventie leidt tot het duurzaamste
afvalbeleid.
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MAG HET IETSJE MINDER?
Ondanks de inzet van Schiedammers en de gemeente bestaat
er nog een groot verschil tussen de landelijke ambitie van
gemiddeld 100 kilo per persoon en de Schiedamse realiteit.
Dat wil niet zeggen dat we slecht presteren in Schiedam. Het
beeld dat we in onze stad zien, is kenmerkend voor gemeenten
waar, vanwege bepaalde bebouwing, het gebruik van kliko’s
aan huis op veel plekken in de stad niet mogelijk is. Het is
daardoor lastiger om mensen aan het scheiden te krijgen. Vanuit
de afvalbranche is er daarom een voorstel uitgewerkt om de
doelstelling van 100 kilo restafval per persoon per jaar voor
gemeenten als Schiedam bij te stellen naar 160 kilo.
Schiedam heeft deze doelstelling overgenomen.
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Met de uitvoering van de
maatregelen uit het vorig
afvalbeleidsplan en invoering
van nascheiding is het
afvalscheidingspercentage
opgelopen van ca. 27% in 2013
naar ruim 40% in 2015. Sinds
2013 is er ook een duidelijke
afname van het hoeveelheid
restafval zichtbaar: van 329
kilo restafval per inwoner per
jaar in 2013 naar 259 kilo in
2015 per persoon per jaar. In de
grafieken hiernaast zijn deze
ontwikkelingen weergegeven.

WAAROM NIEUW BELEID?

Verantwoordelijkheid
verpakkingsindustrie
We ontkomen er bijna niet aan,
een groot deel van ons afval
bestaat uit verpakkingsmateriaal.
Wist u dat de producenten een
wettelijke verantwoordelijkheid
hebben om mee te werken aan
een goede verwerking van hun
verpakkingen? Zij vermelden op
de verpakking hoe consumenten
ze het beste weg kunnen gooien
en betalen een deel van de
kosten die de gemeente maakt
voor de verwerking.

Afvalbeleidsplan

FOTO

Service
verhogen op
gescheiden
inzamelen

Door het scheiden van afval voor alle Schiedammers
(nog) makkelijker te maken, willen we iedereen over de
streep trekken om gezamenlijk de hoeveelheid restafval
die we nu nog produceren drastisch te verminderen.

“Ik voel mij niet duurzaam en ook niet groen, ik ben gewoon een burger
die zichzelf net als anderen de vraag stelt: 'What’s in it for me?' Geen
wereldverbeteraar dus, maar praktisch.
Samen met buren uit de feministenbuurt in Woudhoek nam ik het
initiatief om te onderzoeken welk afvalscheidingssysteem het beste bij ons
past. Ik ben twee weken lang gaan scheiden en heb bijgehouden tegen
welke problemen ik aanliep. Eén probleem is dat er zoveel plastic is, en
een groot deel daarvan is vuil. Ik wil dus een systeem waarbij je alles
meteen weg kunt gooien. Meer wijkbewoners hebben die behoefte.
Bij de gemeente willen ze het scheiden van afval vooral stimuleren zonder
het te verplichten. Daar ben ik ook voorstander van. Wij hebben een
voorstel aangedragen en de gemeente is een proef gestart in onze wijk.
Bewoners die dat willen, kunnen een extra kliko voor plastic krijgen. Niet
iedereen zit te wachten op een extra kliko in de tuin, maar je maakt het
mensen die wel willen scheiden een stuk makkelijker.
Afvalscheiden werkt hetzelfde als elke dag tien kilometer lopen. Dat doel
heb ik mijzelf gesteld en langzaam sluipt de gewoonte erin. Ik denk dat
het nog beter werkt als er ook een kleine beloning tegenover staat. Geef
mensen een sticker cadeau, of een klein cadeautje, of korting als ze een
kliko nemen. Wat ik in ieder geval heb gemerkt, is dat mensen graag
willen meedenken over afval.”

Ruud van der Pol
19

SERVICE VERHOGEN OP GESCHEIDEN INZAMELEN

RUUD VAN DER POL:
IK BEN NIET ZO’N
WERELDVERBETERAAR,
IK BEN PRAKTISCH

SERVICE VERHOGEN OP GESCHEIDEN INZAMELEN

11 KLIKO’S AAN HUIS
Ik mis een kliko voor
plastic in mijn tuin

Net als Ruud hebben zevenduizend huishoudens in Schiedam kliko’s
voor restafval, papier en gft. De ervaring leert dat afval ophalen
door middel van kliko’s een van de makkelijkste manieren is om de
hoeveelheid restafval te laten afnemen. De gemeente Schiedam past
deze ophaalmethode daarom bij zoveel mogelijk huishoudens toe.
De meningen van bewoners
over kliko’s lopen zeer uiteen.
Ze variëren van: “fijn dat ik
mijn afval voor de deur kwijt
kan”, “sinds ik kliko's heb, heb ik
veel meer zicht op wat ik kan
scheiden en wat er nog in mijn
restafval zit” en “eigenlijk zou ik
ook nog wel een kliko voor plastic willen hebben”. Tot: “het ziet
er lelijk uit, mijn hele tuin staat
vol”, “de kliko's stinken, omdat
ze te weinig worden opgehaald”
en “er is mij niet gevraagd of ik
wel op die kliko's zit te wachten”. Sommigen zijn er blij mee,
anderen niet. De weerstand die
leeft onder deze laatste groep
Schiedammers leidt er soms toe
dat kliko’s niet optimaal worden
gebruikt.
Zo hoorden we, meer dan in
andere wijken, dat in de typische laagbouwwijk Sveaparken
mensen de kliko's niet optimaal
gebruiken voor het scheiden van
afval, maar het meeste afval
weggooien in de restafvalkliko.
Waar de één moeite heeft met
de grootte, de hoeveelheid
of de ophaalfrequentie van
de kliko’s, wordt de ander
juist steeds enthousiaster
over de mogelijkheden om zo
dicht bij huis afval te kunnen
scheiden. Ook wanneer mensen
begrijpen dat het hebben van
minicontainers heel erg helpt
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Ik zou beter gaan
scheiden als ik
restafval niet meer in
mijn tuin kwijt kan

om het aantal restafvalkilo’s te
verminderen, zonder dat het
hen veel moeite kost. Deze
Schiedammers geven aan dat
zij door het gebruik van de
kliko’s een beter beeld hebben
van de verschillende soorten
afval die zij produceren. Vooral
de grote hoeveelheid plastic
verpakkingsafval is voor hen
opvallend. Deze mensen staan
vaak positief tegenover een
speciale kliko voor plastic aan
huis. Andere, meer fanatieke
afvalscheiders geven aan dat de
tweewekelijkse ophaalfrequentie voor restafval best verder
verlaagd kan worden. Of dat
zij liever het restafval naar een
ondergrondse container of Afval
Apart Punt in de wijk brengen,
als dat betekent dat ze dan
hun kliko voor restafval kunnen
inleveren.
Uit de gesprekken blijkt dat
tussen de huizen met kliko’s
een dusdanig verschil is in
bebouwing en buitenruimte,
dat ook voor deze huishoudens
maatwerk nodig is.
Schiedammers met kleine
(voor)tuinen willen bijvoorbeeld
best kliko’s delen met buren,
als ze daarmee ruimte kunnen
winnen.
Uitdaging
De gemeente weet uit ervaring
dat er nog veel grondstoffen
21

	Afvalscheiden dicht
bij huis
	Kliko’s geven inzicht
in samenstelling afval
	Kliko’s stimuleren
afvalscheiden
	Aangepaste
ophaalfrequentie
	Centrale
restafvalcontainer
in plaats van
restafvalkliko
	Maatwerk (o.a. bij
kleine tuinen)
	Kliko’s nemen veel
ruimte in
	Hoeveelheid kliko’s

Plastic verpakkingsafval en
drankenkartons kunnen nu
alleen worden aangeboden
bij een Afval Apart Punt of
een andere container voor
plastic in de wijk. We willen
onderzoeken of huishoudens
behoefte hebben aan huisaan-huisinzameling van plastic,
metaal en drankenkartons. Met
deze kliko in de tuin hoeven
zij het plastic niet meer naar
de AAP in de wijk te brengen.
We willen ook onderzoeken of
Schiedammers er behoefte aan
hebben om hun restafvalkliko
in te ruilen voor de plastickliko
en in hoeverre wij dat mogelijk
kunnen maken. Het kleine
beetje restafval dat zij na
het scheiden overhouden,
zouden deze Schiedammers
dan in kunnen leveren
bij een (ondergrondse)
restafvalcontainer.
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onnodig in kliko's verdwijnen
en dat daarin nog een grote
slag kan worden geslagen. De
komende tijd onderzoeken
we als gemeente hoe we al
deze huishoudens kunnen
stimuleren om het restafval
verder te verminderen door
middel van afvalscheiding.
Met een efficiënter gebruik
van de verschillende kliko’s
kunnen bewoners hun restafval
aanzienlijk laten afnemen. Op
dit moment bestaat een groot
deel van het restafval nog
uit voedselresten. Het is niet
bij iedereen bekend dat deze
voedselresten, keukenafval en
kliekjes, in de gft-kliko mogen.
Nu wordt die kliko nog vooral
gebruikt voor tuinafval.

VERANDERING
De hoeveelheid ingezameld
papier neemt af ten opzichte
van de hoeveelheid karton. Dit
is onder andere te verklaren
door een toename van
digitale post ten opzichte
van traditionele post en
door de grote hoeveelheid
karton die wordt gebruikt
voor het versturen van online
bestellingen. Omdat karton
meer ruimte inneemt in de
containers, kan dit gevolgen
hebben voor de beschikbare
capaciteit en ophaalfrequentie.

BELEIDSVOORNEMENS
•

•

BEGRIP
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De service op gescheiden afval optimaliseren en restafval
verminderen door wijzigingen in de inzamelstructuur en
inzameling van plastic, metaal en drankenkartons aan huis
door te voeren.
Ruimte bieden voor maatwerk, waarbij een optimale balans
tussen de tevredenheid en inzet van bewoners, en de kosten
en milieudoelstellingen het uitgangspunt is.

Laagbouw: met deze term beschrijft de gemeente alle woningen
waar het mogelijk is om kliko’s aan huis te plaatsen.

UITVOERINGSPLAN

Ongeveer 7000 huishoudens in Schiedam beschikken over kliko’s aan huis, dit is 20% van
het totale woningaanbod. Het beleid is er de komende jaren op gericht om deze huishoudens te stimuleren meer afval in te zamelen als herbruikbare grondstof, om zo hun
restafval te verminderen.
Om dit te realiseren wordt het makkelijker voor Schiedammers met kliko’s om grondstoffen, zoals gft, papier/karton en plastic en drankenkartons, aan huis in te zamelen.
Wanneer dit net zo makkelijk of makkelijker is dan het aanbieden van restafval, noemen
we dat ‘omgekeerd inzamelen’.
In samenwerking met bewoners vinden proeven plaats om te onderzoeken hoe een
hoger scheidingspercentage kan worden behaald met omgekeerd inzamelen en het inzamelen van plastic en drankenkartons aan huis.

ACTIE 1

PAPIER WORDT VAKER OPGEHAALD
De kliko voor papier en karton zal één keer in de drie weken worden opgehaald in plaats
van één keer in de vier weken.
Opbrengst: 17 kilo per deelnemend huishouden

ACTIE 2

METAAL KAN GESCHEIDEN WORDEN GELEVERD
Metalen verpakkingen kunnen in de kliko voor plastic en drankenkartons worden
ingeleverd. Het wordt dan een pmd-kliko (voor papier, metaal, drankenkartons).
Opbrengst: nihil

ACTIE 3

MEER PAPIERKLIKO'S
Door middel van een campagne proberen we Schiedammers met kliko’s aan huis te bewegen om een kliko voor papier te nemen.
Opbrengst: 80 kilo per deelnemend huishouden

ACTIE 4

KLIKO’S VOOR PLASTIC, METALEN EN DRANKENKARTONS
We willen naar een situatie waarbij het aanbieden van gescheiden afval makkelijker of
even gemakkelijk is als het aanbieden van restafval. Schiedammers met kliko’s aan huis
krijgen daarom een kliko voor plastic, metalen en drankenkartons. Om te bekijken hoe we
dit het beste kunnen invoeren, doen we een tweetal proeven. Daarbij onderzoeken we
wat bewoners belangrijk vinden, wat hun ervaringen zijn en wat het meeste milieueffect
heeft. Alle Schiedammers met containers aan huis, dus niet alleen de inwoners die meedoen aan de proeven, kunnen meedenken over welk scenario uiteindelijk wordt gekozen.

PROEF 1 Feministenbuurt: kiezen voor een eigen kliko voor plastic en drankenkartons
Start: september 2016
Plaats: Feministenbuurt, Woudhoek
In september 2016 is een proef gestart in de Feministenbuurt waarbij bewoners naast
hun huidige drie kliko’s aan huis (restafval, gft, papier) kunnen kiezen voor een vierde
kliko voor plastic, metaal en drankenkartons. Ze behouden daarbij de kliko voor restafval. De kliko's voor restafval, gft en plastic, metaal en drankenkartons worden tweewekelijks geleegd. De kliko voor papier/karton blijft eens per vier weken geleegd worden.
Met deze proef onderzoeken we hoe de bewoners reageren op de verandering, hoe
vaak de plastic kliko moet worden geleegd en welk model de voorkeur heeft: vier verschillende kliko’s of drie kliko’s en een container voor restafval in de wijk.

PROEF 2 De Beatles: Kliko voor plastic en drankenkartons aan huis; inleveren
restafvalkliko en gebruikmaken van de restafvalcontainer met toegangspas in de wijk
Start: eerste kwartaal 2017
Plaats: de Beatles, Groenoord
In deze proef ontvangen de bewoners van de Beatles een kliko voor plastic, metaal en
drankenkartons (pmd-kliko). De pmd-kliko wordt twee- of driewekelijks aan huis
geleegd. Restafval wordt uitsluitend bij de ondergrondse pmd-containers opgehaald. De
huidige restafvalkliko aan huis krijgt een oranje deksel, waardoor deze voortaan
uitsluitend als pmd-kliko kan worden gebruikt. Gedurende deze proef meten we continu
het scheidingseffect. Daarbij is de belangrijkste vraag: blijven mensen afval scheiden en
hun kliko’s gebruiken als ze een pasje hebben voor de ondergrondse restafvalcontainer?
Op basis van de bevindingen en resultaten wordt gekozen uit de volgende scenario’s.
Scenario 1
Er komt een verplichte kliko voor plastic, metaal en drankenkartons. Die wordt één
keer in de drie weken geleegd. Huishoudens behouden de kliko voor restafval, deze
zal nog maar één keer in de drie weken worden geleegd.
Opbrengst: 33 kilo extra gescheiden afval per huishouden
Scenario 2
De kliko voor restafval wordt ‘omgedekseld’ tot kliko voor plastic, metaal en
drankenkartons (krijgt een oranje deksel). De kliko voor plastic wordt één keer
per drie weken geleegd. Restafval kan uitsluitend naar een ondergrondse
containerworden gebracht.
Opbrengst: 30 kilo extra gescheiden afval per huishouden
Scenario 3
De kliko voor restafval wordt ‘omgedekseld’ tot kliko voor plastic, metaal en
drankenkartons. Deze kliko wordt één keer per twee weken geleegd in plaats van
één keer per drie weken, zoals in scenario twee. Restafval kan uitsluitend naar een
ondergrondse container worden gebracht.
Opbrengst: 35 kilo extra gescheiden afval per huishouden
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“Je zou denken dat de meeste mensen het nu wel weten, toch? Dat je
afval gewoon moet scheiden. Het lijkt wel of de mensen die het niet
doen, het gewoon niet wíllen doen. Jammer vind ik dat.
Dwingen werkt niet, maar mensen moeten wel oude gewoontes
kwijtraken. Je zou eigenlijk bij iedereen in Schiedam moeten aanbellen.
Ik snap ook wel dat dat niet altijd kan, maar hier in de flat werkt het.
De meeste bewoners kennen mij en ik maak makkelijk een praatje.
Oók over afvalscheiden. Ik merk dan dat mensen niet altijd goed op de
hoogte zijn. Vooral die mensen die weinig buiten komen. Vaak zijn ze
wel nieuwsgierig. Laat dus vaker zien wat er met al dat gescheiden afval
gebeurt. Op tv bijvoorbeeld. In ieder geval niet alleen op internet, want
daar zitten veel mensen hier niet op. En probeer alle bewoners erbij te
betrekken, juist het persoonlijke contact is heel belangrijk.
In onze Heijermansflat is het erg gemakkelijk om afval te scheiden,
want er is een AAP voor de deur. Bewoners halen het afval ook bij elkaar
op. Dat helpt, want veel mensen zijn hier erg oud en niet zo goed ter
been. Je zult altijd mensen hebben die maling hebben aan het milieu
of afvalscheiden. Dat is jammer, maar daar moet je je niet door laten
tegenhouden. Na ons komt er nu eenmaal nog een berg mensen op de
wereld.”

Jan Verhoek
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JAN VERHOEK:
JE ZOU EIGENLIJK BIJ
IEDEREEN MOETEN
AANBELLEN

“Restafvalcontainers zijn veel
beter bereikbaar dan containers
voor gescheiden afval.” Dit was
een veelgehoorde uitspraak van
Schiedammers die geen kliko’s
aan huis hebben. Zij gaven aan
dat dit niet motiveert om meer
afval te scheiden. Ook vertelden
ze ons dat zij in de keuken of op
andere plekken in huis weinig
ruimte hebben om te scheiden,
terwijl ze het afval wel in huis of
in de keuken moeten bewaren
voordat ze het in de containers
kunnen gooien. De moeite
die moet worden gedaan om
afval te scheiden, is soms een
drempel. Wanneer het mogelijk
is om dichter bij huis afval te
scheiden, wordt die drempel al
lager, aldus de mensen die wij
spraken. Volgens hen wordt het
dan ook in het straatbeeld beter
zichtbaar dat het aanbieden van
afval ook anders kan.
De behoeften of tips om het
afvalscheiden te verbeteren, zijn
per wijk of buurt anders. Terwijl
flatbewoners vooral meer
verschillende containers dichtbij
willen hebben, vinden bewoners
uit dichtbebouwde wijken het
vooral prettig als containers op
een looproute liggen.
De mogelijkheden om afval te
scheiden, blijven voor mensen
nog te vaak onopgemerkt.

Inwoners zeggen bijvoorbeeld
dat containers niet ‘op de
route’ liggen of dat ze niet
weten wat in de container mag.
Het informeren via flyers of
andere gedrukte media blijkt
niet altijd even effectief te zijn.
Een oplossing is om op een
persoonlijke manier meer kennis
te geven over afvalscheiden en
ideeën aan te dragen. En om
inspiratie te bieden over hoe
men thuis het afvalscheiden kan
oppakken. De gemeente kan
meedenken over oplossingen.
Uitdaging
Veel bewoners die voor het
wegbrengen van hun afval
aangewezen zijn op een
gemeenschappelijke container
hebben het gevoel te weinig
ruimte te hebben om thuis afval
te scheiden. Daarnaast blijkt uit
de verschillende gesprekken dat
het kennisniveau over afval en
afvalscheiden bij mensen laag
is. Ook verschilt de bebouwing
en populatie per wijk aanzienlijk,
waardoor het moeilijk is om één
aanpak overal succesvol toe te
passen.
Verschillende bouwtypen vragen
om verschillende oplossingen.
De gemeente Schiedam wil dit
oppakken door enerzijds meer
mogelijkheden te creëren om
dichter bij huis afval te scheiden.
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Begin bij de mensen
thuis, laat zien hoe
je afvalscheiden kunt
organiseren.

Het aanbieden van gescheiden
afval moet minstens even
makkelijk zijn als het aanbieden
van restafval. Anderzijds willen
wij mensen op verschillende
manieren inspireren om op een
eigen manier met het scheiden
van afval aan de slag te gaan.
Een verandering in de
inzamelstrucuur zal naar
verwachting helpen om mensen
een extra prikkel te geven
om meer afval te scheiden.
Bijvoorbeeld als containers
meer gegroepeerd worden.
Restafvalcontainers worden
dan onderdeel van een AAP
of een AAP komt dichterbij te
staan dan de restafvalcontainer.
Een verandering in de
inzamelstructuur moet
altijd gepaard gaan met
communicatie op maat en
komt zoveel mogelijk tot
stand in samenspraak met
bewoners. U leest hier
meer over in hoofdstuk 6.

BEGRIP

Restafval
wegbrengen is nu
makkelijker dan je
afval scheiden

Net als Jan gooien zo'n 30.000 huishoudens in Schiedam al hun (rest-)
afval weg bij Afval Apart Punten (AAP) of ondergrondse containers in
de wijk. Dit zijn mensen die wonen in flats, appartementen, gesloten
bouwblokken of in wijken of straten waar het niet mogelijk is om
kliko’s aan huis te plaatsen of deze op te halen.

SERVICE VERHOGEN OP GESCHEIDEN INZAMELEN

12 CONTAINERS IN DE WIJK

Persoonlijk
benaderen is echt
heel belangrijk
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BELEIDSVOORNEMENS
•
•

Service op gescheiden afvalinzameling veranderen door per
bebouwingstype de inzamelstructuur te optimaliseren.
Afvalinzameling in huis stimuleren door maatwerkoplossingen
in huis te laten zien of aan te bieden.

Afval Apart Punt
(AAP): een centrale
plek in de wijk waar je
verschillende soorten
afval gescheiden kunt
inleveren/weggooien.

	Meer kennis geven
over afvalscheiding
	Een-op-een
informeren
	Mogelijkheden
afvalscheiding
zichtbaar in
straatbeeld
	A AP beter bereikbaar
	Bewoners
denken mee over
afvaloplossingen
	Restafval aanbieden
is makkelijker dan
gescheiden afval
aanbieden
	Ruimtegebrek in huis
	Moeite die het kost
om afval te scheiden
is drempel

UITVOERINGSPLAN

Ongeveer 30.000 huishoudens in Schiedam maken uitsluitend gebruik van
wijkvoorzieningen voor restafval, papier, plastic en drankenkartons, glas en textiel. Dat is
80% van het totale woningbestand. Ook voor de huishoudens van deze Schiedammers
willen we het makkelijker maken om grondstoffen gescheiden in te leveren. Dat willen we
realiseren door de afstand tot de grondstoffencontainers voor bewoners te verkleinen.
Dat kan door grondstoffencontainers en restafvalcontainers naast elkaar te plaatsen.
Vanwege de verschillen in bebouwing vraagt dat om acties op maat.

ACTIE 1

OPTIMALISEREN INZAMELSITUATIE IN NIEUWLAND EN GROENOORD
We starten met het optimaliseren van de Afval Apart-locaties in de wijken en met het
(ver)plaatsen van restafvalcontainers, zodat deze zich straks ook bij het Afval Apart Punt
bevinden. Dat gebeurt door het plaatsen van zo’n 50 nieuwe bovengrondse papieren plasticcontainers. Daarnaast zal een aantal restafvalcontainers worden verplaatst,
vervangen of weggehaald. De wettelijke vastgestelde afstand van 125 meter zal worden
gewaarborgd.
Wanneer een bovengrondse container zich snel vult, kan deze worden vervangen door
een ondergrondse variant. De plaatsingsplannen worden uitgewerkt in overleg met
bewoners. Zo komen we tot de meest efficiënte plaatsingen met de minste belasting van
de openbare ruimte.
Opbrengst: 46 kilo per deelnemend huishouden

ACTIE 2

CONTAINERS IN HET CENTRUM
Ook in het centrum wordt de huidige inzamelsituatie geoptimaliseerd. Bij de plaatsingen
of aanpassing van AAP-locaties met restafvalcontainers moet extra rekening worden
gehouden met de kwaliteit van de buitenruimten en andere omstandigheden die vooral
van toepassing zijn in het centrum. Voorafgaand aan de uitvoering wordt daarom
uitgebreid onderzoek verricht naar de mogelijkheden. Naar aanleiding van de uitkomsten
wordt voor deze actie een definitief uitvoeringsplan opgesteld.
Opbrengst: 46 kilo per deelnemend huishouden

ACTIE 3

CIVIELE PROJECTEN
Wanneer er nieuwe civiele projecten bij de gemeente worden gerealiseerd, zal ook direct
de inzamelstructuur worden verbeterd. Ook hier worden de grondstoffencontainers en de
restafvalcontainers zoveel mogelijk bij elkaar geplaatst.
Opbrengst: 46 kilo per deelnemend huishouden
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ACTIE 4

GESCHEIDEN INZAMELING IN FLATS MET INPANDIGE CONTAINERRUIMTE
Bij flats met een inpandige containerruimte worden extra inpandige rolcontainers voor
papier/karton en plastic/metaal/drankenkartons geplaatst. Bij ruimtegebrek worden restafvalcontainers gewisseld voor papier/karton- en plastic/metaal/drankenkartons-containers. Soms moet een Afval Apart Punt worden gerealiseerd. Het gebruik van stortkokers
wordt ontmoedigd.
Opbrengst: 46 kilo per deelnemend huishouden
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“Ik scheid mijn afval al jaren, ik doe alles apart. Mijn plastic gaat in de
oranje container bij het Afval Apart Punt, textiel in de paarse... Alleen
voor gft en voedselresten is er in mijn buurt geen mogelijkheid om het
gescheiden weg te gooien. Terwijl ik dat wél graag zou willen. Ik voel mij er
gewoon niet prettig bij als ik gft bij het restafval doe.
Als het aan mij ligt, moeten we in Schiedam de mogelijkheid krijgen om
gft te scheiden. Bij voorkeur bij het AAP, dan heb je ook geen last van een
stinkende bak. Ik vind het niet erg om daar wat verder voor te lopen, als
ik het maar kwijt kan. Het is ook fijn als er op de containers staat wat er
wel of niet in mag. Dat is mij niet altijd duidelijk. Mag het zaagsel uit ons
konijnenhok bijvoorbeeld bij het groente-, fruit- en tuinafval?
Ik ben heel fanatiek hoor, in het afvalscheiden. Ik vind het ook leuk om
andere mensen ervan bewust te maken dat afvalscheiden niet moeilijk
hoeft te zijn. Naar mijn idee is het een makkelijk te behalen winst, die
doelstelling van honderd kilo. Ik denk dat ik zelf in de toekomst, áls ik gft
kan scheiden, maximaal zes restafvalzakken per jaar heb.”

Jannie Wolfert
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JANNIE WOLFERT:
GFT BIJ HET RESTAFVAL
GOOIEN VOELT GEWOON
NIET GOED

SERVICE VERHOGEN OP GESCHEIDEN INZAMELEN

13 GFT EN VOEDSELRESTEN
Als ik gft kan inzamelen,
heb ik denk ik nog maar
6 vuilniszakken per jaar!

Jannie wil heel graag haar voedselresten gescheiden aan kunnen
bieden. Zevenduizend huishoudens in Schiedam hebben die
mogelijkheid al. Dit zijn de bewoners met gft-kliko’s aan huis. In
buurten of straten waar kliko’s niet mogelijk zijn, wordt het gft-afval
op dit moment nog marginaal opgehaald, zoals tijdens de takkenroute
in het snoeiseizoen. De stad heeft daarnaast enkele containers voor
gft-afval.
Uit de gesprekken blijkt dat er
een grote behoefte is aan het
kunnen scheiden van gft-afval.
Vooral in de wijken die voor hun
afval aangewezen zijn op Afval
Apart Punten en ondergrondse
restafvalcontainers. Deze wens
was het opvallendst in de wijken
West en Centrum. De behoefte
bestaat vooral bij Schiedammers
die al andere afvalstromen
scheiden en ontdekken dat een
groot deel van hun restafval uit
voedselresten bestaat. Zij geven
aan dat het gft hun restafvalzak
onnodig zwaar maakt en klagen
over vieze luchtjes. Want zeker
als je actief scheidt, doe je
langer met je restafvalzak.
Ook in wijken met veel flats
willen mensen graag afval
scheiden. Wel in relatief
mindere mate. De gewoonte
om voedselresten te scheiden
moet daar nog verder worden
aangewakkerd. Onder die
doelgroep is de grootste zorg:
hoe houd ik voedselresten
in mijn kleine keuken apart?
Bewoners geven aan behoefte
te hebben aan tips en faciliteiten
om het scheiden van gft in huis
makkelijker te maken. Daarnaast
geeft men aan meer kennis
te willen. De vragen die wij
hoorden varieerden. Van: wat
kan ik zelf nog met mijn gft-

afval (composteren bijvoorbeeld)
en hoe pak ik dat aan? Tot: wat
gebeurt er met het gft-afval
dat wordt ingezameld? Mensen
vinden het interessant om
te weten dat het afval wordt
omgezet tot biogas of compost.
Ook de wetenschap dat gftafval in de toekomst nog meer
toepassingen kan hebben, wordt
goed ontvangen en motiveert
om actiever te scheiden.
Tot slot is het ook van belang
dat mensen weten wat er
allemaal bij het gft-afval mag.
Op dit moment bestaat nog
47 kilo van het restafval dat
per persoon per jaar wordt
weggegooid uit voedselresten.
Het restafval kan aanzienlijk
worden verminderd als mensen
deze voedselresten, zoals
kliekjes of koffiefilters, bij het
gft weggooien. De gft-kliko en
gft-containers worden nu nog
vooral voor tuinafval gebruikt.
Uitdaging
Door de komende jaren het
aantal afvalinzamelingspunten
voor gft en voedselresten in de
stad te vergroten, maken we het
Schiedammers makkelijker om
deze afvalstroom gescheiden in
te leveren. Om zoveel mogelijk
mensen te motiveren daar ook
echt gebruik van te maken, is
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een combinatie van activiteiten
nodig. Bijvoorbeeld wanneer er
nieuwe gft-containers worden
geplaatst in wijken of buurten
waar op dit moment nog
geen gft wordt opgehaald. We
moeten per buurt onderzoeken
wat de beste plekken zijn om
gft-containers te plaatsen, maar
ook welke soort container daar
het beste past. Daarnaast is
het nodig om de Schiedammers
meer kennis te geven over
gft en hen hulpmiddelen aan
te reiken die het makkelijker
maken om gft-afval in huis te
scheiden.
Alle Schiedamse huishoudens
met kliko’s kunnen op dit
moment hun gft wel al
gescheiden aanbieden. Toch
streven we ook in deze wijken
naar een aanzienlijke toename
van de hoeveelheid ingezameld
gft-afval. Het blijkt dat veel
Schiedammers met kliko’s nog
onvoldoende kennis hebben
van wat er allemaal onder gft
valt. Hierdoor komt nog veel
gft onnodig in het restafval
terecht. De gemeente zal
daarom voor deze huishoudens
vooral inzetten op een betere
informatievoorziening.

BEGRIP
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Alle Schiedammers de mogelijkheid bieden om
gft en voedselresten gescheiden aan te bieden.

Gft scheiden
Meer kennis over gft
	Tips voor scheiden
thuis
	Grotere toepassing in
de toekomst
Vieze luchtjes
Veel moeite doen

Gft: de afvalstroom groente, fruit- en tuinafval.
Ook voedselresten mogen worden weggegooid bij het gft-afval.

UITVOERINGSPLAN

Komende jaren is het beleid erop gericht om alle Schiedammers hun gft en voedselresten
gescheiden in te laten zamelen. Met onze acties willen we huishoudens die nu al gft en
voedselresten kunnen scheiden te stimuleren om dat ook echt te doen. Daarnaast willen
we voorzieningen plaatsen in gebieden waar bewoners nog geen gft en voedselresten
aan kunnen bieden, zodat alle Schiedammers gft kunnen scheiden.

ACTIE 1

INZAMELING VOEDSELRESTEN IN WEST EN CENTRUM
In gebieden waar huishoudens geen kliko’s hebben, worden gezamenlijke containers
voor voedselresten geplaatst. Hiermee wordt begonnen in de wijken West en Centrum.
Plaatsing gebeurt in overleg met bewoners. Ook denken we mee met bewoners over hoe
zij het scheiden kunnen aanpakken en bieden indien nodig voorzieningen aan om het
scheiden in huis makkelijker te maken.
Opbrengsten: 26 kilo per deelnemend huishouden

ACTIE2 2 GFT-KLIKO VOOR IEDEREEN BESCHIKBAAR

Op aanvraag kunnen Schiedammers die niet beschikken over een gft-kliko, maar daarvoor
wel plek hebben, een gft-kliko aanvragen. Zoals in stapelbouw, waar bewoners van
benedenwoningen wel een tuin hebben.
Opbrengsten: 30 kilo per deelnemend huishouden

ACTIE 3

CAMPAGNE VOEDSELRESTEN SCHEIDEN
Een campagne om Schiedammers met kliko’s te stimuleren om niet alleen tuinafval, maar
ook voedselresten apart te scheiden in de gft- en voedselrestencontainer. Daarnaast
worden aanrechtbakjes geleverd om in de keuken het scheiden van voedselresten
gemakkelijker te maken.
Opbrengsten: 4 kilo per deelnemend huishouden

ACTIE 4

VOEDSELRESTENINZAMELING IN VERSCHILLENDE WIJKEN
In wijken waar op dit moment nog geen gft en voedselresten gescheiden kunnen worden
ingeleverd, kan op verzoek van bewoners een gezamenlijke container voor voedselresten
worden geplaatst. Tegelijk met de plaatsing worden aanrechtbakjes met afbreekbare
zakjes verspreid waarmee in de keuken voedselresten makkelijker kunnen worden
gescheiden. Ook worden bewoners persoonlijk geïnformeerd over het gebruik van de
aanrechtbakjes en de containers.
Opbrengsten: 26 kilo per deelnemend huishouden
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Afvalbeleidsplan

Goed gedrag
belonen

Er zijn meerdere manieren om goed
afvalscheidingsgedrag aan te wakkeren of te belonen.
Door gedifferentieerde tarieven in te voeren bijvoorbeeld,
waarbij mensen die goed afvalscheiden minder
afvalstoffenheffing betalen. Een kleine financiële
vergoeding of een collectieve beloning kan mensen ook
een impuls geven om met afvalscheiding aan de slag te
gaan. Net als een heldere terugkoppeling van wat alle
inspanningen van Schiedammers op dit gebied opleveren.
We onderzoeken daarom wat verschillende
Schiedammers motiveert om effectiever afval te scheiden
en gaan daarmee aan de slag.

“Ik zie het allemaal niet zo somber in. Uiteindelijk zal het tij wel keren
en gaan we de goede kant op. Dat zie ik ook bij mij thuis: toen ik begon
met plastic inzamelen moesten mijn zoon en man dat ook gaan doen.
Dan wilde ik het daarna best zelf naar het Afval Apart Punt brengen.
Daar hebben ze in het begin wel over gemopperd, maar uiteindelijk ging
het vanzelf.
Mensen hebben soms wel dat extra zetje nodig, zonder handhaving
zouden we stiekem allemaal te hard rijden. Daarom denk ik dat een
diftarsysteem goed zal werken. Mensen die hun afval goed scheiden
betalen dan minder dan mensen die dat niet doen. Dat is toch ook
gewoon het eerlijkst?
Ik denk niet dat mensen zich realiseren dat de afvalstoffenheffing bij
de invoering van diftar gewoon omlaag kan. Of dat mensen een korting
krijgen als ze beter gaan scheiden. Zorg ervoor dat mensen het financiële
voordeel van scheiden ervaren, dan raken ze vanzelf gemotiveerd.
Natuurlijk is het even een omschakeling. Blijf daarom ook scholen en
kinderen betrekken bij het scheiden van afval. Dat gebeurt nu al veel
in Schiedam en dat vind ik een goede zaak. Over tien jaar is er dan een
generatie volwassen die is opgegroeid met het idee dat afvalscheiden de
normaalste zaak van de wereld is.”

Sjoukje Meeuwissen
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SJOUKJE MEEUWISSEN:
WE GAAN MET Z’N ALLEN
DE GOEDE KANT OP!

GOED GEDRAG BELONEN

21 GEDIFFERENTIEERDE
TARIEVEN

Uit de afvalgesprekken blijkt
dat Schiedammers in eerste
instantie terughoudend zijn
over de invoering van diftar.
Ze menen dat diftar meer een
controlemiddel of misschien
zelfs straf is, in plaats van een
maatregel die een positief effect
kan hebben op afvalscheiding.
Er is nog veel onduidelijk over
diftar.
Voorbeeld: diftar in Apeldoorn
In Apeldoorn is diftar in 2002 ingevoerd, met succes. In de grafiek is te zien
hoe de hoeveelheid restafval in de gemeente is afgenomen van 241 kilo in
2002 tot 134 kilo in 2015 per persoon per jaar. Huishoudens in Apeldoorn betalen per jaar een basisafvalstoffenheffing van € 159,00, vervolgens betalen
ze per restafvalzak (gemiddeld 11 per jaar). Zij betalen gemiddeld in totaal
€ 248,21 per jaar. Ter vergelijking: in Schiedam betaalt een eenpersoonshuishouden in 2016 € 272,63 aan afvalstoffenheffing en een meerpersoonshuishouden € 322,73 per jaar.

Scheidingsresultaten

2002
lokaal gescheiden

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

45.905 44.501 39.590 38.286 37.995 37.214 37.328 42.883 43.412 45.445 43.999 45.058 46.764 45.335

lokaal ongescheiden 43.390 43.015 35.276 36.237 36.054 38.746 36.182 31.305 29.298 28.347 24.373 25.532 25.474 21.254

Kilo’s
Restafval
Gft
Oud papier
Kunststoffen

2002
241
127
71
0

2004
205
82
79
0

2005
206
78
82
0

2010
166
118
74
9

2015
134
137
63
20

Landelijk
206
80
54
8

Wanneer Schiedammers meer te
weten komen over het systeem,
geven zij in de meeste gevallen
aan dat ze diftar een eerlijk
systeem vinden. Ze komen tot
de conclusie dat diftar mensen
kan aanzetten tot het beter
scheiden van afval en dat zij
na de invoering waarschijnlijk
voordeliger uit zullen zijn. Zeker
die Schiedammers die hun afval
al goed scheiden.

Het stimuleert om te
scheiden als je dan
minder geld kwijt bent
Aan de andere kant hebben
inwoners nog zorgen. Ze
vrezen dat het systeem ten
koste gaat van de privacy,
omdat de hoeveelheid restafval
wordt bijgehouden. Sommige
Schiedammers zijn bang dat
er meer afval zal worden
gedumpt in Schiedam of in
buurgemeenten. Daarnaast
vragen zij zich af hoe de
gemeente om zal gaan met
specifieke doelgroepen die
meer afval produceren, zoals
jonge ouders en mensen met
incontinentieproblemen.
Ook zijn ze bezorgd dat mensen
worden ontmoedigd om
zwerfvuil op te ruimen of om
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het afval van een buurman
of –vrouw die slecht ter been
is, mee te nemen. Men geeft
aan dat deze goedwillende
Schiedammers niet mogen
worden afgeschrikt met het
beeld dat zij dan extra moeten
gaan betalen. Ondanks de
goede resultaten met diftar in
andere gemeenten is er dus
nog sprake van een zekere
koudwatervrees.

Wat doen mensen met
hun afval als ze het niet
kunnen betalen?
Uitdaging
Aan ons als gemeente de
uitdaging om te onderzoeken
of, en zo ja, op welke manier
we diftar kunnen invoeren.
Maar ook hoe we tot een
systeem kunnen komen waarbij
de negatieve bijeffecten
onder controle zijn. Uit de
afvalgesprekken blijkt dat
er weinig kennis is van het
diftarsysteem waardoor
Schiedammers terughoudend
zijn. Het is daarom van belang
om in gesprek te blijven met
bewoners en hen goed te
informeren.
Maatregelen die moeten leiden
tot meer rendement voor het
milieu hebben bijna altijd tot
gevolg dat de kosten omhoog
gaan en/of de service op
afvalinzameling afneemt.
Bij diftar is dat niet het
geval: het systeem is goed
voor het milieu, de service
blijft gelijk en de kosten
zijn lager voor bewoners.
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BEGRIP

Steeds meer gemeenten in Nederland kiezen voor het diftarsysteem.
Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven. De afvalstoffenheffing is
gebaseerd op de hoeveelheid restafval die een huishouden aanbiedt.
Zoals Sjoukje al zegt: “Heb je weinig restafval, dan betaal je minder.”
In verschillende gemeenten worden met deze aanpak al behoorlijke
successen geboekt. In Schiedam betalen bewoners op dit moment
nog allemaal dezelfde afvalstoffenheffing. Met uitzondering van de
eenpersoonshuishoudens.

BELEIDSVOORNEMENS
•

•

Het starten van een onderzoek naar de mogelijkheden van de
invoering van een diftarsysteem en de randvoorwaarden, zoals
handhaving en gevolgen voor omliggende gemeentes.
Bewoners informeren over diftar en de positieve effecten ervan
op de afname van restafval.

	Eerlijk systeem
	Positief effect op
afvalscheiding
	Angst voor negatieve
bijeffecten
	Nadelig voor
specifieke
doelgroepen
	Vrees voor inbreuk op
privacy

Diftar: staat voor gedifferentieerde
tarieven. Bij dit systeem betalen
huishoudens voor de hoeveelheid restafval
die zij weggooien; gescheiden afval is
gratis. De wijze waarop de hoeveelheden
restafval per huishouden worden
bijgehouden, kan verschillen per gemeente.

GOED GEDRAG BELONEN

Bij diftar kunnen inwoners zelf de hoogte van de door hen te betalen afvalstoffenheffing
beïnvloeden door minder restafval aan te bieden en beter afval te scheiden.
De komende tijd willen we inzichtelijk maken in hoeverre diftar voor Schiedam haalbaar is.
Uit de Afval the Challenge-gesprekken met de stad blijkt dat Schiedammers terughoudend
zijn over de invoering van diftar. Het is daarom van belang om Schiedammers meer kennis
te geven van het systeem en samen met hen te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn
rondom een invoering van diftar in Schiedam.

ACTIE 1

ONDERZOEK NAAR DE MOGELIJKHEDEN VAN INVOERING VAN DIFTAR
Om inzichtelijk te maken in hoeverre invoering van diftar in Schiedam mogelijk is, worden
er verschillende aspecten onderzocht. Zo zal er een bewonersonderzoek plaatsvinden,
onder andere via het internetpanel; een onderzoek naar de rol van handhaving om
eventuele negatieve bijeffecten te voorkomen; een onderzoek naar de mogelijkheden
van een invoering met of los van Rotterdam en/of Vlaardingen. Aan de hand van de
resultaten wordt vastgesteld of een invoering gewenst is en zo ja, welke vorm van diftar
het meest geschikt is voor Schiedam.
Opbrengst: niet van toepassing
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“Leden van onze voetbalclub Excelsior’20 halen iedere maand papier op
in twee wijken van Schiedam. Daarvoor krijgen we als club een mooie
vergoeding van Irado. Voor ons is de actie daardoor een goede bron
van inkosten en is het een mooie manier om leden meer bij de club te
betrekken. Kortom: een win-winsituatie.
De manier waarop we onze papieractie communiceren, is erg belangrijk.
We proberen iedereen duidelijk te maken dat je door minimale inzet
grote resultaten kunt behalen. Dat is ook de reden waarom het geld niet
op de grote hoop gaat, maar dat we het gericht besteden, bijvoorbeeld
aan jeugdactiviteiten. Onze leden raken extra gemotiveerd als ze zelf
zien dat ze direct iets kunnen betekenen voor de vereniging.
Wil je dat mensen hun afval beter gaan scheiden, dan helpt een beloning
zoals deze enorm. Leden denken: of ik het nou in de prullenbak gooi of
meeneem naar de club, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. En als ik het
meeneem, lever ik nog een bijdrage aan de club ook. Je moet mensen
wel een handje helpen door het scheiden van afval vanzelfsprekend te
maken. Op de club hebben we daarom besloten om minder containers
voor restafval neer te zetten en meer containers voor plastic. We nemen
deel aan de actie Schoon loont en besparen zo op onze rekening voor
restafval. Met diverse activiteiten in het kader van deze
actie verdienen we ook nog eens punten die ons wellicht een
geldprijs opleveren.
Als penningmeester van de vereniging vind ik het
belangrijk dat we ons met z’n allen inzetten voor de
club en dat we dat met de papieractie en Schoon loont
met z’n allen voor elkaar krijgen. Vele handen maken
licht werk, daarin schuilt de kracht.”

Jan Wegman
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JAN WEGMAN:
MET Z’N ALLEN KRIJGEN WE
HET WEL VOOR ELKAAR

Belonen werkt!

“Wil je dat mensen hun afval beter gaan scheiden, dan helpt een
beloning enorm,” aldus Jan. In Schiedam zijn er verschillende
(tijdelijke en langlopende) projecten waarbij mensen worden beloond
voor het scheiden van afval. Mensen ontvangen dan bijvoorbeeld een
klein bedrag voor specifiek afval, bijvoorbeeld voor plastic, papier of
frituurvet. Zo maken we duidelijk dat afvalproducten een bepaalde
waarde hebben.
Uit de gesprekken met
Schiedammers blijkt dat mensen
lang niet altijd behoefte
hebben aan een individuele
(financiële) beloning. Ook een
collectieve beloning wordt erg
gewaardeerd. Denk daarbij
aan iets voor de wijk, een
springkussen voor een actieve
school of, zoals in het verhaal
van Jan Wegman, een financiële
bijdrage voor een (sport-)
vereniging.

Als mensen het
merken in hun
portemonnee zet dat
vanzelf tot actie aan
afvalscheiding zijn. Daarnaast
krijgen ze graag waardering
voor hun inzet, waarbij een
‘simpel’ compliment al genoeg
kan zijn. Ook een collectieve
beloning stimuleert, zoals het
voorbeeld van Excelcior '20
al liet zien. Wanneer mensen
zich samen inzetten voor een
gericht doel leren zij van elkaar.
Schiedammers denken dat dit
soort beloningen kunnen leiden
tot een blijvende gedragsverandering.

Een compliment kan
al genoeg zijn
Een beloning hoeft niet altijd
in geld te worden uitgedrukt.
Geld is een extrinsieke
motivatie. Mensen geven aan
dat wanneer een beloning
wegvalt, hun motivatie sneller
afneemt. Schiedammers
adviseren ons daarom om
ook meer voorlichting te
geven over afvalscheiden,
zodat mensen kennis krijgen
over afvalscheiding en weten
waarvoor zij het doen. Zij
raden ons aan resultaten
beter zichtbaar te maken. Ze
willen zien wat de inzet van
Schiedammers oplevert en hoe
de hoeveelheden gescheiden
afval toenemen, maar ook
wat de positieve gevolgen van
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2 A
 FVAL SCHEIDEN
LOONT
2

Uitdaging
Voor een blijvende verandering
in het afvalscheidingsgedrag
is het van belang dat de
gemeente zoveel mogelijk
inspeelt op de intrinsieke
motivatie van inwoners. Op die
manier wordt afvalscheiding
een gewoonte en een
vanzelfsprekendheid (bron:
Verbetering afvalscheiding
en inzameling hoogbouw,
C. Midden).
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VOOBEELD: SCHOON LOONT
Vanaf 19 maart 2016 zetten scholen en verenigingen zich in
om plastic verpakkingsafval en drankenkartons te scheiden
en hun terrein schoon te houden. Aan de acties is een
beloningssysteem gekoppeld met tussentijdse beloningen. De
Schoonste club en Schoonste school maken bovendien kans op
een activiteit ter waarde van € 1000,00.
De actie maakt deel uit van een landelijke campagne waarin
39 gemeenten vanaf 1 januari 2016 zijn gestart met pilots
waarbij maatschappelijke organisaties een beloning krijgen
voor het inzamelen van onder andere petflesjes, en/of blikjes
en/of ander verpakkingsmateriaal. De pilots moeten zorgen
voor meer maatschappelijke betrokkenheid bij de strijd
tegen zwerfafval en bij de gescheiden inzameling
van waardevolle materialen.

	Beloning in de vorm
van waardering
	Een collectieve
beloning
	Kennis over
afvalscheiding
	Afnemende motivatie
na kortdurende acties

GOED GEDRAG BELONEN

Zorg voor een
collectieve prikkel,
wijken of straten die
tegen elkaar strijden
bijvoorbeeld

dat ze effectief zijn. Ook zal
er nog meer attentie zijn voor
de momenten waarop de
acties worden ingezet. Zo kan
een beloning er bijvoorbeeld
voor zorgen dat er extra
aandacht wordt geschonken
aan een verandering in de
inzamelstructuur. Voor alle
beloningen geldt dat we een
zorgvuldige afweging blijven
maken tussen wat het – ook op
lange termijn – oplevert en de
kosten ervan.

Ben je uit je kleding gegroeid
of erop uitgekeken? Kijk dan
eerst of een jonger kind in je
omgeving de kleding nog kan
gebruiken of breng het naar een
goed doel, zoals Stichting Elivia.
Textiel hoort
niet thuis in
het restafval!

Een trui, tas, knuffelbeer
of oude gordijnen… Het zijn
allemaal voorbeelden van textiel
die in de textielcontainer van Irado
mogen. Het maakt niet uit of de
spullen kapot zijn, alles mag in
de bak! Hoe meer textiel jij en je
klasgenoten gescheiden inzamelen,
hoe meer kans jullie maken op de
hoofdprijs van Afval the Game!

Al het andere
textiel gooi je
in een afgesloten
zak in de textielcontainer.

Irado haalt
het textiel
op en brengt
het naar een
sorteercentrum.
Volg de pijlen op
straat en je vindt
de dichtstbijzijnde
textielcontainer!

•
•

In wijken waar het scheidingspercentage minimaal is mensen
met extrinsieke middelen stimuleren om afval gescheiden in
te leveren (gecombineerd met het vergroten van kennis over
afvalscheiding).
Resultaten van de inzet van Schiedammers zichtbaar maken.
Het inzetten van acties die inspelen op de intrinsieke
motivatie en tegelijkertijd Schiedammers informeren over
afvalscheiding.

Het textiel wordt met
de hand gesorteerd.

GOED VOOR HERGEBRUIK

GOED VOOR RECYCLING

Wist je dat 95% van het
textiel dat wij met het
restafval weggooien,
kan worden hergebruikt of gerecycled?
Wist je dat er een paar
uitzonderingen zijn?
Alleen kleding met olieof verfvlekken, vloerbedekking, tapijt en nat
textiel mogen niet in de
textielcontainer.

De uitdaging ligt in het opzetten
van doordachte acties die
passen bij onze stad. Hiervoor
zullen we gebruikmaken
van onderzoeken naar
afvalgedragsveranderingen
en methoden waarvan blijkt
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•
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ONTDEK
WAT ER
MET DE
SPULLEN
GEBEURT,
VOLG DE
BUIZEN.

BEGRIP

Beloningen hebben vooral
effect op de korte termijn.
Wil je op de lange termijn
gedragsveranderingen
teweegbrengen, dan is er vaak
meer nodig. Als gemeente
Schiedam zien we belonen
daarom als een middel om
die gedragsverandering op te
starten. Door een belonings
systeem te combineren
met andere middelen,
zoals kennisoverdracht en
communicatie op maat,
willen we voorkomen dat de
resultaten te veel afnemen
wanneer de beloning wegvalt.
We willen extra aandacht geven
aan wijken waar nu aanzienlijk
minder afval wordt gescheiden
in vergelijking met de rest van
Schiedam. Dat gaat vooral over
de wijken Nieuwland en Oost.
Om bewoners in deze wijken
extra te motiveren om afval
te scheiden, willen we extra
service bieden, gecombineerd
met een beloning. Om ook
aan te sluiten bij de behoefte
van Schiedammers aan
inzamelpunten voor klein
recyclebaar afval, zetten
we in samenwerking met
bewoners en (maatschappelijke)
organisaties Irado-winkels op. U
leest hierover meer op pagina
52 en 58.

Intrinsieke motivatie: wanneer mensen iets doen vanuit een
overtuiging, bijvoorbeeld afvalscheiden om bij te dragen
aan een beter milieu.
Extrinsieke motivatie: wanneer mensen iets doen omdat ze
ervoor worden beloond, bijvoorbeeld afvalscheiden omdat
ze daar een financiële beloning voor krijgen.

UITVOERINGSPLAN

Ons beleid is erop gericht om de intrinsieke motivatie van Schiedammers te stimuleren
om de hoeveelheid restafval te verminderen. Alle beloningen en andere positieve
prikkels zijn erop gericht om een gedragsverandering op te starten. De beloningen
staan daarom nooit op zichzelf, maar worden altijd gecombineerd met andere
middelen, zoals kennisoverdracht.

ACTIE 1

UITBREIDING VAN HET AANTAL VERENIGINGEN EN SCHOLEN DAT DEELNEEMT AAN
SCHOON LOONT
Nog meer scholen, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties worden
persoonlijk benaderd om deel te nemen aan de actie Schoon loont. Niet alleen om via
die weg meer afval gescheiden in te zamelen, maar ook zodat het aantal deelnemers
toeneemt. Zij laten in het kader van de actie zien dat afvalscheiding erbij hoort, waardoor
steeds meer Schiedammers gewend raken aan het idee van afvalscheiding.
Opbrengsten: per deelnemende club

ACTIE 2

OPENEN IRADO-WINKELS
In de wijken Nieuwland, Oost en Zuid wordt relatief weinig afval gescheiden. Om
bewoners van deze wijken te motiveren om het scheiden van afval beter op te pakken,
maken we het afvalscheiden aantrekkelijker en bieden we een extra service. Samen
met de wijk zullen er Irado-winkels worden geopend. Daar kunnen mensen terecht met
vragen, voor de aanschaf van een nieuwe pas of het regelen van een grofvuilafspraak.
Ook kunnen zij er bij inlevering van papier, plastic of textiel een bedrag per kilo krijgen.
Op deze manier kunnen Schiedammers enkele tientallen euro’s per jaar terugkrijgen of
sparen voor een goed doel of wijkinitiatief.
Voor de bemensing van de Irado-winkels wordt samengewerkt met Stroomopwaarts
MVS. Op deze manier willen we in het kader van de Wet werken naar vermogen mensen
aan werk helpen.
Opbrengsten: 230 kg per deelnemer
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Afvalbeleidsplan

Iedereen
doet mee

Door blijvend met Schiedammers en Schiedamse
organisaties in contact te zijn over afvalpreventie en
afvalscheiding, stimuleren we de stad om zich samen
met ons hard te maken voor de afvalambities.
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SHAHLA SAFI:
MENSEN HEBBEN EIGENLIJK
MAAR WEINIG KENNIS VAN
AFVALSCHEIDEN
Shahla: “Toen ik als ambassadeur van Afval the Game actief was, besefte
ik dat veel mensen eigenlijk heel weinig kennis hebben van het scheiden
van afval. Die kennis is nodig, aangezien het zelfs voor mensen die
afval scheiden (zoals wij) soms nog niet helemaal duidelijk is wat in
welke container moet. Ambassadeurs kunnen daar een belangrijke rol
in spelen. Heel veel mensen weten niet dat zij hun hoeveelheid restafval
zelf in de hand hebben. Ook maar weinig mensen weten hoe het precies
zit met de afvalstoffenheffing.
Het is belangrijk dat mensen zich betrokken voelen, alleen informatie
geven is niet genoeg. Zorg dus voor goede en duidelijke uitleg.
Dat kan op papier zijn, maar ook persoonlijk. Bijvoorbeeld uitleg
door experts tijdens bijeenkomsten in wijkcentra of andere plekken
waar veel Schiedammers bij elkaar komen. Zo bereik je uiteindelijk
iedereen. Zet social media in, doe informatie in de envelop bij
de afvalstoffenheffingsnota. Losse flyers worden vaak ongelezen
weggegooid.”
Sahar: “Het was heel leuk om mee te doen aan
Afval the Game. Ik heb er veel van geleerd,
en ik heb er ook veel over verteld aan mijn
vriendinnen. Ik weet er nu zelf meer over,
bijvoorbeeld dat er CO2 vrijkomt als je restafval
verbrandt.
Mijn vriendinnen wisten eerst helemaal niets
af van afvalscheiden en Afval the Game! Nu
wel, en nu kunnen ze het ook weer verder
vertellen aan andere mensen.”

Sahar & Shahla
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We behalen onze afvaldoelstelling alleen als we ons daar met elkaar
voor inzetten. We zijn daarom trots dat het is gelukt om een grote
groep Schiedammers actief te betrekken bij het onderwerp afval. De
afvalgesprekken die zijn gevoerd in de aanloop naar dit beleidsplan,
maar ook de acties van ambassadeurs zoals Shala en Sahar, zijn
voorbeelden van manieren waarop dit gebeurt. Afvalprojecten
worden steeds vaker gezamenlijk opgepakt. Ideeën hiervoor komen
niet alleen van de gemeente of Irado, maar ook van bewoners en
maatschappelijke instellingen en organisaties, zoals scholen, de
woningcorporatie en verenigingen.
alleen de logistieke aspecten,
Schiedammers zijn positief
maar ook de kansen die er
over een persoonlijke aanpak
liggen. Veel van de ideeën die
en samenwerking met de
werden geopperd tijdens de
stad. Zij voelen zich gehoord.
afvalgesprekken hadden een
Zij zien de betrokkenheid
sociaal element. Zo werden de
van uiteenlopende partijen
kansen voor mensen met een
in de stad als een duidelijke
afstand tot de arbeidsmarkt
meerwaarde. Wanneer
veel genoemd: deze mensen
organisaties, verenigingen,
zouden bijvoorbeeld een rol
scholen, middenstand,
kunnen krijgen als
instellingen en
schillenboer of als
bewoners actief
Als ik naar de
medewerker van
afvalscheiden
ondergrondse
Irado-winkels.
omdat ze dat zelf container loop, heb
belangrijk vinden, ik altijd nog wel een
Uit de gesprekken
geven zij een
plekkie voor wat
bleek ook dat
positief signaal af
restafval
partijen elkaar
naar stadsgenoten.
vaker weten te vinden en
Samen zorgen ze ervoor dat
sneller samen optrekken om
de boodschap over het belang
afvalinitiatieven tot stand
van afvalscheiding niet alleen
te brengen. Schiedammers
van de overheid komt, maar
reageerden enthousiast op de
ook uit bronnen dichter bij huis.
Retourette in Schiedam-Zuid.
Er is een groeiend draagvlak
Die voorziet in de behoefte aan
onder Schiedammers met
uiteenlopende achtergronden en centraal gelegen locaties waar
bewoners makkelijk te dragen
behoeften, dat draagt eraan bij
afval dat niet in het restafval
dat het onderwerp afval vanuit
thuishoort kunnen inleveren
verschillende invalshoeken
voor hergebruik of recycling.
wordt belicht.
Denk daarbij aan plastic,
batterijen, papier, glas, textiel en
Wanneer Schiedammers
lampen. Schiedammers zouden
met elkaar nadenken over
soortgelijke initiatieven op meer
oplossingen voor het ophalen
plekken in de stad willen zien.
van afval, benoemen zij niet
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Om dit initiatief van de grond
te krijgen, zouden gemeente,
Irado, middenstand en (wijk)
bewoners zich er samen hard
voor moeten maken. Lees meer
hierover op pagina 52.
Betrokkenheid vergroten
Door te investeren in een grotere betrokkenheid bij het onderwerp afval wil de gemeente
Schiedam steeds meer inwoners
van Schiedam, volwassenen
én kinderen, motiveren om
(nog meer) afval te scheiden.
Er wordt daarom in Schiedam
veel gecommuniceerd over
afvalscheiding. Hiervoor worden
verschillende kanalen ingezet,
van flyers tot de app Recyclemanager en van marktgesprek
tot bewustwordingsprojecten,
zoals Schoon loont of Afval the
Game Xtra.

Bij een Irado-winkel zie
je meteen wat je allemaal
kunt scheiden
Tijdens de gesprekken gaf het
merendeel van de mensen
aan dat een-op-eencontact
het beste werkt wanneer je
inwoners wilt betrekken. Dat
geldt voor het contact tussen
Schiedammers en medewerkers
van de gemeente of Irado,
maar ook voor het contact
tussen stadsgenoten die elkaar
informeren en enthousiasmeren.
Die persoonlijke benadering is
volgens velen een essentiële
aanvulling op de
bestaande informatie.
Een voordeel van dat
persoonlijke contact is
bovendien dat het twee
kanten op werkt. Het
biedt de mogelijkheid om

BEGRIP

Sportclubs zouden
naast papier ook plastic
en andere dingen
kunnen inzamelen
waarmee ze de clubkas
kunnen spekken

IEDEREEN DOET MEE

31 SAMEN MET DE STAD
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VOORBEELD: AFVAL THE GAME
In maart 2014 startte de eerste editie van Afval the Game, een
groot duurzaamheidsproject gericht op alle groepen 6 van de
Schiedamse basisscholen, dat sindsdien jaarlijks plaatsvindt. Een
maand lang verdiepten kinderen zich in het onderwerp afval
én deden mee aan een grote inzamelwedstrijd. De collectieve
beloning, een prijs voor de klas, school of wijk, leidde ertoe
dat steeds meer mensen in de omgeving van de kinderen
hielpen met het inzamelen van plastic. Na het project was er
een significante stijging meetbaar in de hoeveelheid plastic
verpakkingsafval die gescheiden wordt ingeleverd.
Met Afval the Game is bewust gekozen voor een
langetermijnaanpak: kinderen (en mensen in hun directe
omgeving) doen kennis op en brengen die kennis een aantal
weken intensief in de praktijk, waardoor het steeds meer een
gewoonte wordt om afval te scheiden.

Irado-winkel: centraal gelegen locatie
waar bewoners makkelijk te dragen
afval dat niet in het restafval thuis hoort
kunnen inleveren, zodat het kan worden
hergebruikt of gerecycled.

Schiedammers geven aan dat
afvalgesprekken een goede
manier zijn om kennis over te
brengen en mensen meer te
betrekken bij het onderwerp.
Deelnemers kunnen tijdens
gesprekken vragen stellen,

leren van elkaar en krijgen
de kans om hun eigen
afvalbehoeften en meningen
te delen met de gemeente
en/of Irado. In de toekomst
zou de een-op-eenaanpak
goed kunnen worden gebruikt
om inwoners te informeren
over een verandering in de
inzamelstructuur binnen de
wijk of over pilots waaraan zij
kunnen deelnemen. Projecten,
zoals Afval the Game of
Schoon loont, worden als
positief ervaren. Schiedammers
vinden dat dergelijke projecten
inzicht geven in het belang
van afvalscheiding en het
verminderen van het restafval.
Daarnaast worden via deze
projecten kinderen en gezinnen
betrokken en geïnformeerd.
Inwoners van Schiedam vinden
het belangrijk dat kinderen groot
worden met voldoende kennis
over afvalscheiden, zodat zij
opgroeien tot volwassenen
die bewust omgaan met
afval en het milieu. Uit de
afvalgesprekken blijkt dat
er sowieso behoefte is aan
meer kennis. Over praktische
zaken, zoals welk afval je
wanneer kunt aanbieden of
hoe je thuis het beste je eigen
afvalscheidingssysteem kunt
inrichten, maar ook over hoe de
afvalstoffenheffing tot stand
komt.
Tot slot vinden Schiedammers
het interessant om te weten
wat er gebeurt met afval nadat
het is ingezameld en welke
kansen hergebruik en recycling
bieden voor de toekomst.
Schiedammers worden graag
op de hoogte gehouden van
resultaten. Als de hoeveelheid
gescheiden afval toeneemt,
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Begin bij kinderen, zorg
dat afval scheiden voor
hen een gewoonte wordt

mensen voorlichting op maat
te geven, maar het contact
levert daarnaast waardevolle
informatie op voor ons als
gemeente.

Is de hoogte van de
afvalstoffenheffing
afhankelijk van hoe
goed wij in Schiedam
afvalscheiden?
Dat zou iedereen
moeten weten!

wordt dat ervaren als een
beloning en extra motivatie
om het afvalscheiden voort
te zetten. Maak de resultaten
zichtbaar, was dan ook een
veelgehoord advies.
Uitdaging
De gemeente heeft een
netwerk opgebouwd in
Schiedam. Groepen mensen
en organisaties weten ons te
vinden met initiatieven om
het afvalscheiden in de stad of
buurt te bevorderen. Nu willen
we een volgende stap zetten
en ook mensen en organisaties
buiten dat netwerk uitnodigen
om mee te denken en te
doen. We willen hen uitdagen
om ideeën te delen en om
gezamenlijk nieuwe initiatieven
op te zetten ter bevordering van
afvalscheiding. Op deze manier
proberen we met elkaar een
passende oplossing te vinden
voor bijvoorbeeld de behoefte
van Schiedammers om hun
grofvuil of andere recyclebare
huisraad makkelijker weg te
brengen. Het streven is om met
onze plannen zoveel mogelijk
aan te sluiten op de Wet werken
naar vermogen. Wel met de
kanttekening dat dit een middel
moet zijn om een verbetering
in het afvalscheiden mogelijk te
maken, en geen doel op zich.
Uiteenlopende drijfveren
kunnen worden gekoppeld aan
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HUIDIGE COMMUNICATIEMIDDELEN
•	Lessen op scholen
•	Pagina’s in de weekkrant
•	Social media
•	Filmpjes op YouTube en Stadsomroep Schiedam
•	Direct mail
•	IradoKrant
• Schiedamduurzaam.nl
• App Recyclemanager

Persoonlijke aanpak
	Betrokkenheid stimuleren
	Uitdagen om ideeën te delen
	Gewone Schiedammers als
rolmodel
	Samenwerking met de stad
Voorlichting op maat
	(Praktische) kennis overbrengen
	Oog voor het sociale element
	Kansen creëren voor mensen
met afstand tot de arbeidsmarkt
	Resultaten afvalscheiding
zichtbaar maken
	Gemeente/overheid bepaalt
	Losse flyers

IEDEREEN DOET MEE

Schiedammers informatie
op maat bieden als het
gaat om afvalscheiding

Maak het zichtbaar dat
afvalscheiden loont
Om het draagvlak voor het
afvalbeleid te behouden
en te vergroten, moeten
we in gesprek blijven met
de stad en Schiedammers
blijvend betrekken bij het
onderwerp afval en de
doelstelling voor 2020.
Tijdens de afvalgesprekken
hebben we gemerkt dat er
een groot verschil is tussen
feiten en de beleving van
inwoners. Er wordt veel
gecommuniceerd, maar toch
ervaren mensen een gebrek
aan informatie. Betrokken
organisaties zouden elkaar
meer kunnen versterken in hun
communicatie met de inwoners
van de stad. Dat vraagt wel
om een betere afstemming
onderling. Preventie, het
voorkomen van afval, blijft de
belangrijkste boodschap. Daarin
hebben we een gezamenlijke
verantwoordelijkheid: het
reduceren van restafval is
een taak van de gemeente,
Irado en de Schiedammers
zelf. Dat moet ook blijken
uit onze communicatie. We
willen onderzoeken hoe we
samen met deze partijen op
een andere manier kunnen
communiceren over afval
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en veranderingen in het
afvalbeleid. Daarbij kunnen
enthousiaste Schiedammers
een belangrijke rol vervullen
als afvalambassadeur. Met hun
verhalen en ervaringen kunnen
zij stadsgenoten informeren en
inspireren.
Het blijft een uitdaging om
over ons eigen werkveld heen
te kijken. Vragen te stellen
als: hoe kunnen we de kracht
van de gemeente als geheel
gebruiken om nog meer mensen
te stimuleren om afval te
scheiden? Daarvoor moeten
we voortdurend uitkijken naar
mogelijkheden waar we bij aan
kunnen sluiten. Zo kunnen we
ons verbinden aan dat wat er in
de stad al wordt georganiseerd,
bijvoorbeeld op het gebied
van stadspromotie. Maar ook
initiatieven van bewoners
stimuleren. Daarnaast moeten
we de introductie van nieuwe
afvalvoorzieningen aangrijpen
om voorlichting te geven en
mensen te stimuleren om de
voorzieningen ook echt te gaan
gebruiken.

BEGRIP

afvalprojecten. De gemeente
wil openstaan voor effectieve
initiatieven en deze waar
mogelijk faciliteren. Daarbij
is het van belang dat we
mensen kansen bieden, maar
een afweging blijven maken
in kosten en baten op lange
termijn.
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BELEIDSVOORNEMENS
•

•
•
•

•

Schiedammers blijvend betrekken bij het afvalbeleid, zodat zij
zich gehoord voelen en meer inzicht hebben in het waarom
achter (gewijzigd) afvalbeleid.
Het behouden en vergroten van de betrokkenheid van het
maatschappelijk middenveld.
Investeren in initiatieven van bewoners en organisaties om
afvalscheiding aan te moedigen en uit te lokken.
Schiedammers informatie op maat bieden als het gaat
om afvalscheiding en de stand van zaken rondom de
afvaldoelstellingen.
Resultaten afvalscheiding zichtbaar maken.

Hergebruik: het opnieuw gebruiken van
materialen in hun oorspronkelijke vorm,
al dan niet voor een ander doel
Recycling: een afvalstof wordt omgezet
in een nieuw product

UITVOERINGSPLAN

Om ons doel te bereiken en de hoeveelheid restafval aanzienlijk te verminderen, is
het van belang dat we heel de stad weten te betrekken. We trekken eropuit om met
bewoners en organisaties mee te denken over initiatieven in de stad, aansluiting te
zoeken én mee te helpen in de uitwerking van initiatieven.
Om mensen blijvend te betrekken bij het afvalbeleid, is het bovendien van belang dat
hierover wordt gecommuniceerd op een manier die past bij een participatietraject. Dat
betekent onder andere dat mensen op de hoogte moeten worden gehouden van de
stand van zaken rondom het beleid. Hier wordt de komende periode daarom intensief op
ingezet.

ACTIE 1

AFVAL THE CHALLENGE
Met het project Afval the Challenge willen we betrokkenheid en initiatieven van
bewoners en organisaties aanmoedigen, uitlokken en ondersteunen. Dat doen we
door in gesprek te gaan en blijven met de stad. We organiseren marktgesprekken
en huiskamergesprekken op verschillende locaties en tijdstippen in Schiedam om
Schiedammers te informeren over afvalscheiding, maar ook om te kunnen inventariseren
welke behoeften en wensen Schiedammers hebben ten opzichte van afvalscheiden en de
bijbehorende voorzieningen.
Er wordt een denktank samengesteld, bestaande uit medewerkers van Irado, gemeente
Schiedam, de Kleine Ambassade en eventueel betrokken bewoners. De leden van de
denktank geven presentaties in de stad, ze gaan in gesprek met groepen bewoners en
organisaties om binding te houden met wat leeft in Schiedam en om een aanpak op maat
te kunnen ontwikkelen. Ook ondersteunt en stimuleert de denktank initiatieven van de
stad, mits deze in lijn zijn met het beleidsplan.
We investeren in het behouden en uitbreiden van de groep Afval the Challengeambassadeurs. Deze groep bestaat uit Schiedammers die alle lagen van de samenleving
vertegenwoordigen. Hiervoor wordt onder andere een ambassadeursplan opgesteld
waarin is vastgelegd op welke wijze er contact met de ambassadeurs wordt
onderhouden, hoe ze worden beloond voor hun inzet en hoe nieuwe ambassadeurs
worden aangetrokken. Het onderhouden van persoonlijk contact met de ambassadeurs
staat centraal.
Via verschillende media worden Schiedammers op de hoogte gehouden van het nieuwe
beleid, acties die daaruit voortkomen en resultaten die met de stad worden behaald.
Tot slot zullen er verschillende communicatiemiddelen worden ontwikkeld om bekend te
maken dat bewoners/instellingen initiatieven kunnen ontplooien en/of aandragen. In 2017
zullen minimaal zes initiatieven worden ontplooid.
Opbrengst: 8 kilo per huishouden
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ACTIE 2

AFVAL THE GAME XTRA
Het project Afval the Game Xtra wordt voortgezet in de wijk Groenoord. Met dit project
worden bewoners gestimuleerd om hun afval, in het bijzonder plastic afval, gescheiden
in te zamelen. Dit gebeurt aan de hand van persoonlijke communicatie, actieve
benadering en beloningen. Het project is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar
gedragsveranderingen.
Op verschillende plekken in Schiedam wordt bij een verandering in de inzamelstructuur
gestart met een kortdurende variant van Afval the Game Xtra: Afval the Game intens.
Hiermee worden Schiedammers (één maand lang) op een ludieke manier geattendeerd op
de nieuwe inzamelstructuur.
Opbrengst: 8 kilo per deelnemend huishouden

ACTIE 3

VERVOLG BASISSCHOOLPROJECT AFVAL THE GAME
De scholenstrijd Afval the Game krijgt een vervolg met een papier-editie in maart 2017 en
een gft- en voedselresten-editie in 2018.
Opbrengst: 10 kilo per deelnemend huishouden

ACTIE 4

STARTEN 100 – 100 – 100 UITDAGING
In navolging van andere gemeenten gaan ook in Schiedam 100 gezinnen gedurende
100 dagen de uitdaging aan om 100% afval te scheiden om zo minder restafval over te
houden.
Opbrengst: 260 kilo per deelnemend huishouden
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DANI & DÉJAN:
LAAT ONS HET JUISTE
VOORBEELD GEVEN
“Hoe kunnen we flatbewoners in Schiedam helpen bij het scheiden van
hun afval? Dat is de vraag die Irado en de gemeente Schiedam aan ons
stelden. Als leerlingen van het Technasium van Scholengemeenschap
Spieringshoek zijn we wel gewend aan zo’n uitdaging. Voor het vak
Onderzoek & Ontwerpen zijn wij op onderzoek uitgegaan.
Wij ontdekten dat ruimtegebrek in appartementen het grootste probleem
is. We bedachten daarvoor een aantal praktische oplossingen. Onder
andere een verlengde bloembak voor het balkon, met daarin genoeg
ruimte voor het scheiden van je afval. Iedere afvalstroom heeft een eigen
vak. En heb je bijvoorbeeld veel plasticafval en weinig papier, dan kun je
het systeem daarop aanpassen.
Gemak bieden, dat is naar ons idee het allerbelangrijkste als je mensen
in de stad aan het scheiden wilt krijgen. Breng onze ontwerpen op
de markt, die kunnen daarbij helpen. Ook moet je het onderwerp
afvalscheiden veel onder de aandacht brengen. Laat zien wat er gebeurt
met het afval dat wordt ingezameld. Dat maakt mensen bewust.
Wij deden mee met het Stadsgesprek over afvalscheiden. Op een van de
posters lazen we de uitspraak: ‘Wij moeten het goede voorbeeld geven
aan onze kinderen en kleinkinderen’. Volgens ons moet je het juist
hebben van de kinderen en kleinkinderen. Kinderen en jongeren pakken
veranderingen veel sneller op. Start met afvallessen op de basisschool.
Laat ons het juiste voorbeeld geven.”

Dani & Déjan
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Afvalbeleidsplan

Tot slot

De afgelopen jaren is het gelukt om in Schiedam
de milieuprestaties te verbeteren tegen vrijwel
gelijkblijvende afvalbeheerkosten. Nu is het tijd voor
de volgende stap. Voor een verdere verbetering zijn
investeringen nodig. Wanneer we niet investeren
zal dat ook tot hogere kosten leiden, de kosten voor
afvalverbranding gaan omhoog en mensen produceren
meer afval. Daar staat tegenover dat bij een betere
afvalscheiding de grondstoffen juist geld opleveren en er
minder geld nodig is voor verbranding.
In het schema op de volgende pagina’s vindt u de acties
uit het uitvoeringsplan met daarachter de kosten en de
opbrengsten per huishouden.
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TOT SLOT

KOSTEN EN MILIEUEFFECTEN
Kosten en milieueffecten per actie
eenmalige
kosten
Hoofdstuk 1.1
Kliko’s aan huis

Hoofdstuk 1.2
Containers in de wijk

Hoofdstuk 1.3
Gft en voedselresten

Hoofdstuk 2.1
Gedifferentieerde tarieven
Hoofdstuk 2.2
Afval scheiden loont
Hoofdstuk 3.1
Samen met de stad

Actie 1:
Actie 2:
Actie 3:
Actie 4:
Actie 1:
Actie 2:
Actie 3:
Actie 4:
Actie 1:
Actie 2:
Actie 3:
Actie 4:
Actie 1:

papier wordt vaker opgehaald
metaal kan gescheiden worden ingeleverd
meer papierkliko’s
kliko’s voor plastic, metalen en drankkartons
optimaliseren inzamelsituatie Nieuwland en Groenoord
containers in het centrum
civiele projecten
gescheiden inzameling flats met inpandige containerruimte
inzameling voedselresten in West en Centrum
gft-kliko voor iedereen beschikbaar
campagne voedselresten scheiden
voedselresteninzameling in verschillende wijken
onderzoek naar mogelijkheden van invoering diftar

Actie 1: inzameling bij verenigingen en scholen (budget niet in afval)
Actie 2: openen Irado-winkels
Actie 1,2,3,4: participatie- en communicatieprojecten

jaarlijkse verwachte vermindering
kosten
restafval in kilo’s per
persoon (op totaal)
39.459
2

€

€

59.208

€

144.425

€

15.000

€
€

40.000
-

€
€
€
€
€

25.298
40.505
-2.389
24.512
39.343

1
5
8
2
5

€

28.325

4

€

-3.624

1

€
€

272.255
201.290

8
9

€
€

-200.000
-103.812

€

€ 361.162

Dekking
Reeds gedekte kosten

bestaand budget verbetering afvalscheiding
besparing kosten inzameling restafval

Totaal

€

258.634

VERWACHT MILIEUEFFECT
Totaal kilo’s restafval nu
Totaal kilo’s restafval 2020
Totaal kilo’s nog te gaan naar 160

kilo’s per persoon
259
214
54
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AFVAL THE CHALLENGE
Iedereen is erbij betrokken!

