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Het proces



Doelstelling 20250

• Maximaal 30 kilo 
restafval per inwoner
per jaar



Programma 
en experts

• Bron en Nascheiding: HVC 
heeft beide systemen in huis

• Maatwerk: de BUCH kent de 
lokale situatie als geen ander

• Diftar: De gemeente 
Lingewaard heeft een 
combinatie van een 
tariefprikkel en serviceprikkels



Bron en Nascheiding
Wat is nou echt het beste





De visie van HVC

• Een introductiefilmpje: 
https://www.youtube.com/watch?v=r79fQK9yF
mg

• De website van HVC :  
https://www.hvcgroep.nl/ons-
verhaal/nieuws/bronscheiding-kwalitatief-beter-
dan-nascheiding

https://www.youtube.com/watch?v=r79fQK9yFmg
https://www.hvcgroep.nl/ons-verhaal/nieuws/bronscheiding-kwalitatief-beter-dan-nascheiding


De gemeente Bergen heeft
bron- èn nascheiding

• HVC heeft beide technieken in huis: dus
op buurt- of wijkniveau kunnen we voor
het beste resultaat gaan

• Alleen plastic, blik en drinkpakken kan via 
nascheiding

• Wel zien we dat via bronscheiding de 
kwaliteit hoger is

• Andere stromen: gfte, papier, textiel
kunnen alleen via bronscheiding

• Bronscheiding van plastic, blik en
drinkpakken leidt ook tot beter
scheidingsgedrag op de andere stromen

• We bekijken per gemeente en type 
woning en is afhankelijk van de 
afvalstroom. 

• Met alleen nascheiding worden VANG-
doelstellingen niet gerealiseerd



De visie van HVC

• bronscheiding waar het kan (laagbouw), 
nascheiden waar het moet (hoogbouw).

• ontwikkelingen: 
• veel publiciteit die nascheiden in positief 

daglicht zet.
• aantal gemeenten hebben interesse 

getoond in nascheiden.

 klopt de visie van HVC nog?



Resultaten laagbouw

berekeningen - laagbouw (10 
gemeenten in totaal)

• Massabalans bron- en
nascheiding
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Resultaten hoogbouw en 
conclusie

• Zowel binnen HVC als landelijk onvoldoende resultaten om tot oordeel 
te komen m.b.t. bron- of nascheiding voor hoogbouw

• Hoeveelheid restafval neemt sowieso af bij introductie nascheiding, 
danwel bij vergrote aandacht voor bronscheiding. Advies starten met 
stromen die nu verloren gaan in VSI; zoals gft, papier, textiel, glas, etc.

• De HVC visie “bronscheiding daar waar het kan, nascheiding daar 
waar het moet” blijft overeind

• Bij laagbouw leidt introductie van bronscheiding tot laagste 
hoeveelheid restafval en onkosten

• Deze berekeningen hebben geen rekening gehouden met de kwaliteit 
van ingezamelde afvalstromen



Maatwerk
One size does not fit all



Een gemeente drie kernen

Couleur locale voor de 
diverse dorpskernen 
gebaseerd op

1. Woningtypen
2. Inwoners
3. Infrastructuur
4. Voorzieningenniveau



Doelgroepen en afvalstromen
• Mensen die meer 

afval hebben omdat 
ze ziek zijn

• Luiers en 
incontinentiemateriaal

• Tuin- en takkenafval
• Kleine elektrische 

apparaten
• Zwerfafval



Toerisme en recreatie

• Eisen aan de 
openbare ruimte; 

• Hoog 
voorzieningenniveau

• Samenwerking met 
andere partijen

• Andere vorm van 
communiceren



Tariefprikkel
Afvalscheiden loont



Wat is een tariefprikkel

• De afvalstoffenheffing wordt 
opgedeeld in een deel vast 
tarief en een deel variabel 
tarief

• Het vaste tarief wordt lager
• Elke keer dat je ongescheiden 

restafval aanbiedt betaal je 
daarvoor

• Het aanbieden van 
gescheiden grondstoffen is 
gratis

• Iedereen kan besparen door 
zijn afval goed te scheiden



Inwoner enquête gemeente 
Bergen
Vraag:
In de gemeente Bergen 
wordt de hoogte van de 
afvalstoffenheffing nu 
bepaald door de grootte 
van uw huishouden. Een 
mogelijkheid is deze 
afvalstoffenheffing te 
bepalen aan de hand van 
de hoeveelheid restafval 
die u aanbiedt. Daarmee 
kunt u invloed uitoefenen 
op de hoogte van uw 
afvalstoffenheffing. Vindt 
u dit een goed idee?



Resultaten in Nederland
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Tariefprikkels en serviceprikkels
Een tariefprikkel kan prima gecombineerd 
worden met een serviceprikkel

• Rest op afstand
• Frequentieverlaging inzameling rest
• Opwaarderen milieuparkjes
• Verbeteren milieustraten

Alle serviceprikkels werken VEEL 
BETER als ze gecombineerd worden 
met een tariefprikkel



Verandering en weerstand

1. Communicatie
2. Ontwijkgedrag
3. Oplossen 

knelpunten
4. Belonen 

gewenst 
gedrag



Gemeente Lingewaard
Combinatie van
• Tariefprikkel
• Serviceprikkel op 

restafval; wegbrengen 
in de kernen en 
hoogbouw, en minder 
vaak inzamelen in de 
laagbouw

• Serviceprikkels op 
grondstoffen
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