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Aanleiding en doel vandaag

• Beleid en DVO-beheer liggen weer primair bij gemeente, gemeente 
maakt eigen grondstoffenbeleid (recycleplan)

• Na thema-avond vorig jaar nu volgende stap: bepalen inhoudelijke 
koers

• Belangrijke afweging: met welke inzamelmethode gaan we 
werken? En welke opties gaan we verder uitwerken? 

• HVC heeft aantal inzamelscenario’s doorgerekend

Doel vandaag: Informeren over stand van zaken traject recycleplan, 
landelijke ervaringen, resultaat scenarioberekeningen en 
recycletarief: wat is het, hoe werkt het, wat kan het betekenen voor 
Koggenland? 
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Vervolg
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Wanneer Wat

3e kwartaal 2020 Koers Recycleplan in raad

4e kwartaal 2020 Uitwerking Recycleplan, w.o. 
interactie

1e kwartaal 2021 Vaststelling Recycleplan

Vanaf 2e kwartaal 2021 Uitvoering, met als eerste 
stap:
- voorzieningen op orde



recycle-tarief.
maak uw gemeente duurzamer.
Krista Kok, manager Gemeenteadvies



het landelijke doel is om in 2020 naar 

100 kilo restafval per persoon per jaar te 

gaan met een verdere afname naar 30 

kilo restafval in 2025.



resultaten gemeente Koggenland.
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149 kg restafval per inwoner per jaar:

• 124 kilo fijn restafval

• 25 kilo grof restafval

G
e

w
ic

h
t p

er
 in

w
o

ne
r 

in
 k

g

recycle-tarief.

100

30

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2019 2020 2025

G
e

w
ic

ht
 p

e
r 

in
w

on
e

r i
n 

kg

Doelstelling restafval (VANG)

VANG doelstelling (= 100 kg)

Grof huishoudelijk restafval naar AEC

Fijn huishoudelijk restafval naar AEC



wat zit er nog in de grijze bak?
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gemiddeld nog 106 kg herbruikbare grondstoffen! 

recycle-tarief.



wat zijn de mogelijkheden?

recycle-tarief.14

Er zijn verschillende mogelijkheden om te komen tot minder restafval. 

Deze zijn grofweg in te delen in twee categorieën:

1. serviceprikkel

2. prijsprikkel

Resultaten in het land laten zien dat een combinatie van een 

serviceprikkel én een prijsprikkel nodig is om de landelijke doelstelling van 

2020 te bereiken (100 kilo restafval per

persoon per jaar).

Welke maatregelen helpen om
restafval te verminderen en
welke profielen zijn er?



waarom een andere naam dan ‘diftar’?

Voor veel inwoners is niet duidelijk wat precies met de term diftar wordt

bedoeld en - belangrijker nog – wat er van hen wordt verwacht. Daarom 

hebben wij gekozen voor de naam recycle-tarief.

1. Recyclen is een ingeburgerde term en refereert aan het goede 

gedrag bij afval scheiden.

2. De combinatie met ‘tarief’ geeft aan dat er een financiële component 

aan afval scheiden is toegevoegd.

recycle-tarief.15



wat is recycle-tarief?

Minder restafval, beter afval scheiden en ook nog goed voor de 

portemonnee. Dat is recycle-tarief. Het is een nieuwe manier 

van het berekenen van de afvalstoffenheffing, waarbij inwoners 

zelf invloed hebben op de hoogte van het tarief. 

Ben je een goede afvalscheider en heb je weinig restafval? 

Dan betaal je ook minder!

recycle-tarief.16



afvalstoffenheffing: vast en variabel deel.

De afvalstoffenheffing gaat uit twee delen bestaan: een vast en een variabel

deel. Het vaste deel is voor iedereen hetzelfde. Met het variabele deel 

kunnen inwoners hun tarief verlagen door afval goed te scheiden. Het 

recycle-tarief is daardoor vergelijkbaar met andere nutsvoorzieningen

zoals gas, water en elektra.

recycle-tarief.17



recycle-tarief.18

gemeenten met een prijsprikkel.

In het oosten van Nederland is een groot aantal 

gemeenten al overgestapt op een systeem met

prijsprikkel. In het westen van Nederland 

hebben gemeenten vooral gekozen voor het invoeren 

van een serviceprikkel.

Gemeenten die de prijsprikkel en serviceprikkel 

combineren laten goede resultaten zien op het 

gebied van afvalscheiding en kostenbeheersing.





maatwerk voor specifieke doelgroepen.

HVC adviseert u over maatwerk voor 

bijvoorbeeld grote gezinnen, bewoners uit 

hoogbouw, ouderen of mensen met een 

medische indicatie. We doen dit op basis van 

ervaringen van andere gemeenten die al een 

tijd met een prijsprikkel werken.

recycle-tarief.20



inwoners zijn positief.

recycle-tarief.21

• 5.023 inwoners
• 67% van de inwoners positief of neutraal 

• 29% van de inwoners negatief 

• 3% percentage inwoners geen mening

Gemeente Koggenland

(zeer) positief neutraal (zeer) negatief geen mening

algemeen

(zeer) positief neutraal (zeer) negatief geen mening

• 82 inwoners
• 66% van de inwoners positief of neutraal 

• 32% van de inwoners negatief 

• 2% percentage inwoners geen mening



de belangrijkste beleidskeuzes op een rij.

1. Zijn er overal in de gemeente voldoende inzamelmiddelen voor het gescheiden 

inzamelen van grondstoffen?

2. Inzameling grof afval tegen betaling, of niet?

3. Wie krijgt er allemaal toegang tot de verzamelcontainers en hoe gaan we om met 

dit pasgebruik?

4. Wel of geen toegangscontrole op verzamelcontainers met grondstoffen?

5. Hoe gaan we om met bijplaatsingen van afval naast de container?

6. Hoe gaan we om met bepaalde doelgroepen?

recycle-tarief.22





maak uw gemeente duurzamer.

recycle-tarief.24

De invoering van recycle-tarief in combinatie met 

servicemaatregelen brengt uw gemeente  

gegarandeerd een grote stap verder naar een 

afvalloze samenleving. Daarnaast betaalt de 

inwoner minder en worden inwoners die goed hun 

afval scheiden beloond.

Voorkomen van de diftar-paradox. Wij 

adviseren u hier graag over.



basis op orde.

recycle-tarief.25

De basis

• Restafvalbakken hebben een chip.

• Verzamelcontainers voor restafval 

hebben een passysteem.

• Er zijn voldoende mogelijkheden om afval 

te scheiden.

• Alle inwoners, zowel hoog- als laagbouw, 

moeten gefaciliteerd worden.

Ondersteunende maatregelen

• Afvalcoaches geven advies.

• Afval scheiden op basisscholen.

• Ruimere openingstijden 

afvalbrengstation/milieustraat.

• Extra communicatie via HVC afval-app.

• Inzicht in locatie van containers.









recycle-tarief in gemeente Koggenland?

• De goede afvalscheider wordt beloond.

• Inwoners die nog niet zo goed meedoen worden uitgedaagd.

• Bewezen maatregel om te komen tot VANG-doelstelling.

• Afvalbeheerkosten worden verlaagd.

recycle-tarief.29



hvcgroep.nl
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