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Raadsnieuws
Afvalscheiding in Veldhoven draait 
redelijk, maar: Hoe kunnen we 128 
kilo restafval verder terugdringen?
Het goede nieuws van de Veldhovense afvalinzameling is, dat de hoeveelheid afval per inwoner 
gestaag daalt, én dat door betere scheiding het restafval sinds 2012 is gehalveerd. Tegelijk valt er 
nog een wereld te winnen, omdat nog steeds onnodig veel snoeihout, etensresten, huisraad, PMD, 
papier en glas in de grijze kliko verdwijnt.

Veldhoven
Op 13 oktober vergaderde de gemeenteraad van Veldhoven di
gitaal. Tijdens deze beeldvormende raadsvergadering werd de 
raad geïnformeerd over de toekomst van het Veldhovens afval
beleid.

Met ‘Raadsnieuws’ heeft de gemeenteraad van Veldhoven een 
eigen medium. De artikelen bevatten een impressie van de 
raadsvergadering, geschreven door een onafhankelijk journalist 
in opdracht van de gemeente.

Met gemiddeld 128 kilo restafval per inwoner 
over 2019 scoort Veldhoven landelijk heel be
hoorlijk. Van de gemeenten die afval inzamelen 
zonder het diftar-systeem bezet Veldhoven de 
11e plaats. Dat werd duidelijk in de presentatie 
van de beleidsmedewerkster duurzaamheid bij 
de gemeente Veldhoven. Zij informeerde de raad 
in een beeldvormende (digitale) vergadering over 
het afvalproces in Veldhoven in de laatste acht 
jaar. Ook besprak zij de beleidskeuzes die de raad 
voor de komende jaren kan maken.

Diftar lijkt het sleutelwoord om de hoeveelheid 
restafval flink onder de 100 kg per persoon te krij
gen. Bij diftar (afkorting van gedifferentieerd ta
rief) past de gemeente een financiële prikkel toe 
door naast een vast ook een variabel tarief te hef
fen. Er zijn verschillende vormen van diftar. Een 
mogelijke vorm van diftar is dat er wordt betaald 
per keer dat de grijze container aan de straat 
wordt gezet (laagbouw), dan wel per keer dat de 
ondergrondse container met een persoonsge
bonden pasje wordt geopend (hoogbouw).

Afval als hernieuwbare grondstof
In de presentatie werd uitgelegd dat Nederland 
op weg is naar een circulaire economie, waarbij 
afval niet meer wordt beschouwd als een nutte
loos restproduct, maar als hernieuwbare grond
stof. Daar is wel een optimale scheiding bij de 
bron voor nodig. En daarbij past niet dat het rest
afval in de grijze kliko of huisvuilzak (nog steeds) 
vooral bestaat uit groente-, fruit- en tuinafval 
(GFT) en grof afval.
“Naar die circulaire economie willen we toe. Die 
is nodig om onze welvaart te behouden. De voor

raad grondstoffen wereldwijd raakt op. En boven
dien willen we niet afhankelijk zijn van landen als 
China, Rusland, Zuid-Afrika en Brazilië”, betoogde 
de beleidsmedewerkster. Landelijk is overigens 
het beleid om restafval in 2025 terug te dringen 
tot 30 kg p.p.. Zij noemt dat voor Veldhoven ‘on
haalbaar’.

Maar de vraag blijft hoe je de Veldhovense burger 
zover krijgt dat hij nóg nauwkeuriger zijn afval 
gaat scheiden. Met goede communicatie kun je 
bereiken dat hij overtuigd en gemotiveerd raakt 
dat terugwinnen van grondstoffen uit afval (recy
cling) dé oplossing is. Maar ook meer gemak bij 
afvalscheiding kan helpen. En niet in het laatst 
een financiële prikkel, zoals bij diftar.

Raad krijgt de keuze
Er wordt nu gewerkt aan een raadsvoorstel met 
daarin drie scenario’s.
Scenario 0 zet de huidige situatie voort, inclusief 
de eind 2015 ingevoerde maatregel om de grijze 
ton nog maar één keer per maand op te halen. 
Scenario 1 is hier een optimalisering (verbe
tering) van. Aan de huidige situatie wordt wat 
meer ‘gemak’ toegevoegd, zoals betere voorzie
ningen voor de hoogbouw, verruim- 
openstelling van de milieustraat en 
tuinafval gratis op de milieustraat in
leveren.
Scenario 2 gaat het verst, omdat 
daar een financiële prikkel inzit door 
diftar in te voeren. Het te betalen ta
rief hangt dan af van het aantal 
ren dat je restafval aanbiedt.
In scenario 0 blijft de hoeveel-
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heid grijs afval onveranderd: rond 128 kg. In scenario 1 kan deze 
afvalstroom worden teruggedrongen tot ongeveer 100 kg per per
soon. In scenario 2, met diftar, daalt de verwachte opbrengst naar 
zo’n 80 kilo. In de portemonnee van de burger scheelt het weinig. 
De afvalstoffenheffing zou bij een keuze voor scenario 1 of 2 hoog
uit enkele euro’s stijgen, van 187 naar plm. 190 euro per jaar.

In het eerste kwartaal van 2021 kan de gemeenteraad een keuze- 
nota verwachten over het te voeren afvalbeleid.

Raadsleden:
kijk uit voor afvaldumping
De evaluatie van het afvalbeleid en de beleidskeuzes die voor
liggen, kregen bij de Veldhovense raad een gunstig onthaal. 
Maar vragen waren er volop.

Zo vergroot een eventuele keuze voor diftar (tarief hangt mede af 
van aantal aangeboden kliko’s of huisvuilzakken) volgens som
migen de kans op afvaldumping. Het eigen afval verdwijnt dan in 
de natuur òf in de container van de buurman. De beleidsmede
werkster erkende dit ongewenste bij-effect, maar verwacht dat 
dit in Veldhoven zal meevallen. Zij zal uitzoeken of de ruim 150 
diftar-gemeenten in Nederland hier veel last van hebben.

Een raadslid bepleitte het ophalen van grofvuil aan huis, om de 
hoeveelheid restafval te verkleinen. Een andere geuite wens - 
verruiming openingstijden milieustraat - kreeg een welwillend 
onthaal. Wel kan een avondopenstelling, alsmede langere zater- 
dagopenstelling, leiden tot sluiting van de milieustraat op een 
rustige doordeweekse dag.

En niet onverwachts klonk de suggestie om de grote grijze kli
ko gemeentebreed te vervangen door een kleine: gegarandeerd 
minder restafval!
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Deze grafiek laat duidelijk zien dat het invoeren eind 2015 van de PMD-zak, in com
binatie met één keer per maand restafval inzamelen, heeft geleid tot een forse ver
mindering van kilo’s restafval in de grijze kliko. Sindsdien is echter geen vooruitgang 
meer geboekt.

Opmerkelijk in deze grafiek is de smalle grijze balk bovenin, die staat voor het échte 
restafval. De overige inhoud van de grijze kliko bestaat uit recyclebare materialen, 
die in feite apart kunnen worden ingezameld! En dus niet thuishoren in deze contai
ner. Vooral het teveel aan tuinafval (na forse snoeibeurt) en grof afval (na zolder op
ruimen), een bekend verschijnsel in veel huishoudens, zou eigenlijk zijn weg moeten 
vinden naar de milieustraat.

En natuurlijk horen recyclebare stoffen als papier, glas en plastic, metaal en drink- 
pakken (PMD) sowieso niet in de grijze kliko!


