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Hoe scoort de gemeente nu op de VANG 
doelstelling (100 kilo pppj restafval in 2020)?
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Wat geven inwoners van gemeente voor cijfer aan 
de dienstverlening?
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T evredenheidscijfer



Welke stromen komen het meeste voor in de 
restafvalbak?
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Hoeveel van de 124 kilo fijn restafval pppj bestaat 
uit grondstoffen?
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De VANG doelstelling kan bereikt worden door 
effectieve communicatiecampagnes.
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Waar Niet waar



Welke maatregel leidt tot kostenbesparing?

plastic vaker invoeren
vaker ophalen diftar

ophalen
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restafval 
verder weg 
in centrale 
containers

papierbak 
aan huis
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Resultaten van onze gemeente zijn al goed. Dus geen nieuwe 
maatregelen, VANG loslaten en risico stijging afvalstofheffing.
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geen nieuwe maatregelen
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Inwoner betaalt tarief naar rato van afvalscheiding (Diftar) of 
iedere inwoner een gelijk tarief afvalstoffenheffing?
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Diftar of 1 gelijk tarief
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Plastic: nascheiding of bronscheiding? ES Mentimeter

Plastic: nascheiding of bronscheiding
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Inwoners met medisch attest of grote gezinnen met 
kinderen in luiers hoeven minder hun afval te scheiden
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Maatwerk voor bepaalde doelgroepen Ee
ns



O
ne

en
s

Het afval (bv. GFT of plastic) vaker ophalen, ik neem 
een hogere afvalstoffenheffing voor lief
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Afval vaker ophalen, dit mag meer kosten Ee
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Wat vindt u belangrijk om mee te nemen in het 
Grondstoffenplan?

EB Mentimeter

Kosten/baten analyse

Compleet beeld van baten en kosten bieden om 
weloverwogen keuze te kunnen maken. Diftar, 
nascheiden, afvalcoaches etc.

De mensen thuis motiveren om 
te composteren.

Alle andere kosten die ik nog 
niet ken zoals 
ongediertebestrijding

GROENE BAK CONTROLEREN
OM DIE ENKELE VIESPEUK
ERUIT TE HALEN

Wat gaan grondstoffen 
opleveren. Kosten baten 
lokaal depo in eigen regie.
Dan keuze maken.

Goed beeld van 
kosten/baten. Zowel voor
Diftar als bronscheiding

Kosten /baten analyseDe inwoners moeten het idee hebben dat het 
veel oplevert om goed te scheiden. Weinig 
restafval te hebben. De kosten van verbranding 
zijn hoog. En de co2 uitstoot dus ook. Goed 
scheiden levert wat op.



Wat vindt u belangrijk om mee te nemen in het 
Grondstoffenplan?

EB Mentimeter

Compleet beeld kosten baten 
Zie de lange toelichting elders

Wat grondstoffen kunnen 
opleveren en goed de kosten 
en baten analijse Goed in de 
gaten houden

Waardecreatie Gezonde en gelukkig leefwereld 
Leefkwaliteit Kosten gaan voor de baten uit 
Energie leverancier worden/zijn Initiatieven 
nemen in de samenleving die waarde toevoegen 
op duurzaamheid, energiebesparing en mvo

Kosten beperkt houden, inzetten op n hoge 
motivatie tot afval scheiden. Service behouden 
om n opgeruimd zicht te behouden.

Grondstoffen collectief inzamelen in 
ondergrondse containers zoals glas bak. Bijv. 
Drankverpakkingen, papier, blik.

Composteren,vanuit vang 
gedachte kijken naar 
mogelijkheden

Verschillende scenario's uitrekenen, zodat we 
een weloverwogen keuze kunnen maken. 
Afvalcoaches breder inzetten en daar de kosten 
van meenemen in de scenario's.

Vanuit het VANG gedachte, kijken naar de 
mogelijkheid het brengstation in gemeentelijk 
beheer te exploiteren. Mes snijdt aan meerdere 
zijden: dienstverlening, arbeidsplaatsen, 
opbrengsten enz.


