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Geacht college, geachte raad, 

 

Afgelopen zaterdag verscheen een interview in het Noordhollands Dagblad. Hierin wordt gesuggereerd 

dat de gemeente Koggenland zonder de invoering van een prijsprikkel de landelijke doelstelling van 

100 kilo restafval per inwoner per jaar, de zogenoemde VANG-doelstelling (Van Afval Naar Grondstof), 

kan bereiken. Omdat dit interview mogelijk vragen oproept, leek het ons goed een aantal zaken te 

verduidelijken. Zo blijkt uit onafhankelijk onderzoek van Eureco dat geen enkele gemeente de VANG-

doelstelling bereikt zonder invoering van een prijsprikkel. Dit zou betekenen dat Koggenland de eerste 

gemeente zou zijn waar dit wel lukt, uniek in Nederland. 

 

Eureco-onderzoek wijst uit: combinatie service- en prijsprikkel nodig 
 

 

Aan het college van burgemeester en wethouders en 

de raadsleden van Gemeente Koggenland 

Postbus 21 

1633 ZG  AVENHORN 

  

 

 

  

datum  20 december 2021  ons kenmerk  MB20211215 

onderwerp  Reactie interview recycle-tarief  bijlagen  Whitepaper en inlegvel 

   

Postbus 9199 

1800 GD Alkmaar 

 

(072) 5411 311 

info@hvcgroep.nl 

hvcgroep.nl 

 

IBAN NL79 INGB 0654 9130 13 

BIC INGBNL2A 

KVK 24342242 

BTW NL 8113.76.977.B.01 

footer: HVC is een handelsnaam van 

HVC Grondstoffen N.V.  

 

 



  

 

  2 

Uit onafhankelijk Eureco-onderzoek naar de resultaten van 275 Nederlandse gemeenten blijkt dat er 6 
profielen zijn waarmee gemeenten succesvol de stap kunnen maken naar minder restafval. Deze zijn 
grofweg in te delen in twee categorieën: 1) serviceprikkel en 2) prijsprikkel (profiel 4 t/m 6). 
Verschillende gemeenten zijn begonnen met het invoeren van een serviceprikkel. Voorbeelden hiervan 
zijn de invoering van een bak aan huis voor plastic, blik en drinkpakken in combinatie met het minder 
vaak ophalen van restafval, of het restafval wat verder weg in wijkcontainers laten brengen in 
combinatie met bakken aan huis voor andere grondstoffen, zoals plastic, blik en drinkpakken en gft en 
etensresten. 
 
De maatregelen, in combinatie met het makkelijker maken om thuis afval te scheiden, motiveren 
inwoners tot betere afvalscheiding. Het Eureco-onderzoek laat zien dat de grootste groep gemeenten 
hiermee resultaten tussen de 150 en 180 kg behalen. Resultaten in het land laten zien dat een 
combinatie van een serviceprikkel én een prijsprikkel nodig is om de VANG-doelstelling van 100 kilo 
restafval per persoon per jaar te bereiken. Ofwel een prijsprikkel is nodig om de gemeente Koggenland 
naar de VANG-doelstelling te brengen. 
 

Koggenland van 159 kilo naar minder dan 100 kilo restafval per inwoner per jaar 

De afgelopen anderhalf jaar hebben wij in verschillende bijeenkomsten met uw raad van gedachten 

gewisseld over het verbeteren van de afvalscheiding en kostenbeheersing; deze gaan hand in hand. 

Daarbij hebben wij ook de boodschap afgegeven dat de invoering van een prijsprikkel nodig is om in de 

gemeente Koggenland de hoeveelheid restafval te laten dalen van 159 kilo naar 100 kilo per inwoner 

per jaar en uiteindelijk zelfs naar de landelijke doelstelling van 30 kilo per inwoner per jaar. Uit 

bijgevoegd inlegvel blijkt dat gemeente Koggenland met profiel 5 87 kilo restafval per inwoner per jaar 

kan behalen en met profiel 6 60 kilo restafval per inwoner per jaar. Vervolgens zijn nieuwe innovaties 

nodig voor de stap richting 30 kilo. Zo werken wij momenteel aan de ontwikkeling van nieuwe 

gedragsinterventies waarmee inwoners nog meer gestimuleerd worden om hun afval beter te scheiden. 

 

Recycle-tarief als positieve prikkel 

De wens van wethouder Van Dolder om de afvalstroom met een ‘positieve prikkel’ te verkleinen 

ondersteunen wij. Met recycle-tarief steken we daar juist op in1: 

 

 Inwoners die goed afval scheiden worden daarvoor beloond. Andere inwoners worden uitgedaagd 
beter te scheiden. 

 Een prijsprikkel zorgt voor meer afvalscheiding en minder restafval. 

 Minder restafval zorgt voor lagere verbrandingskosten en een lagere verbrandingsbelasting. 

 Minder restafval zorgt voor hogere inkomsten uit de verkoop van grondstoffen. 

 Gemeenten met een prijsprikkel hebben gemiddeld een lagere afvalstoffenheffing. Vuistregel → 
circa 70% van alle huishoudens betaalt minder of net zoveel afvalstoffenheffing na invoering van 
een prijsprikkel. 

 Inwoners geven aan dat zij beter afval zouden scheiden als daar een lagere afvalstoffenheffing 
tegenover staat. 

 

  

                                                      
1 Zie ook onze animatie op: https://youtu.be/EEjPxXeSlnk 

https://youtu.be/EEjPxXeSlnk
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Inmiddels heeft meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten een prijsprikkel ingevoerd: 

 

 
 

Deze gemeenten zijn daarmee koplopers op het gebied van milieuresultaat en hebben een relatief lage 

afvalstoffenheffing. Weinig restafval, de duurste stroom om te verwerken, draagt immers ook bij aan het 

in toom houden van de afvalbeheerkosten. 

 

Wij hebben als eerste in Nederland de prijsprikkel gepositioneerd als positief beloningsinstrument voor 

inwoners. Per 1 januari 2021 hebben wij in onze eerste gemeente, Noordoostpolder, recycle-tarief 

succesvol ingevoerd: 

 

 Het restafval is gedaald met 30%. 

 De kwaliteit van de grondstofstromen is goed. 

 Dumpingen zijn niet toegenomen. 

 Inwoners zijn enthousiast en een aantal inwoners is zelfs ambassadeur2 geworden. 

 

Op 1 januari volgend jaar komen daar nog eens vier gemeenten bij (reeds ingetekend op de eerder 

weergegeven kaart). Het spreekt voor zich dat we vanuit onze missie als toonaangevend nutsbedrijf 

ook u als gemeente graag snel vooruit willen helpen als het gaat om het hergebruiken van grondstoffen 

en kostenbeheersing. 

 

                                                      
2 In deze filmpjes delen zij hun ervaringen: https://youtu.be/MFCcKZBNelM en https://youtu.be/PrLaQl2BIgk 

https://youtu.be/MFCcKZBNelM
https://youtu.be/PrLaQl2BIgk
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Luiers 

In het interview wordt gesteld dat luiers heel goed recyclebaar zijn. Dit betreft echter nog een nieuwe 

ontwikkeling waar in Nederland de eerste pilots mee zijn gestart. Wij hebben ervoor gekozen om niet 

voorop te lopen om in deze (pilot)ontwikkeling te investeren. We verwachten dat als de pilots succesvol 

zijn afgerond wij vanaf 2023 capaciteit kunnen inkopen voor luierrecycling voor onze aandeelhouders. 

Tot die tijd levert het apart inzamelen van luiers nog geen milieuwinst op; deze worden alsnog in de 

afvalenergiecentrale verbrand. Investeren in een apart inzamelsysteem voor luiers loont pas zodra 

deze stroom ook apart gerecycled kan worden. 

 

Bron- en nascheiding 

In het interview wordt ook ingegaan op het thema bron- en nascheiding. Wij zijn als HVC uniek in onze 

propositie voor bron- én nascheiding van plastic, blik en drinkpakken: 

 

“Bronscheiding waar het kan, nascheiding waar het moet.” 

 

Bronscheiding levert de meest schone stromen op, is relatief goedkoper en leidt tot het hoogste 

percentage recycling. Ook maakt bronscheiding inwoners bewuster van de hoeveelheid afval die zij 

hebben, het maakt het letterlijk zichtbaar. De praktijk laat zien dat als inwoners een extra bak krijgen, 

bijvoorbeeld voor plastic, blik en drinkpakken, ook andere stromen beter worden gescheiden. In 

hoogbouw en sterk verstedelijkte gebieden is het lastiger om afval goed te scheiden. Er is vaak 

simpelweg minder ruimte om het afval goed apart te houden. Nascheiding is dan een goede optie.  

 

Welke methode beter is, varieert per type woning en is afhankelijk van de afvalstroom. In laagbouw 

adviseren wij bronscheiding. Voor hoogbouw bekijken wij samen met iedere gemeente waar wij de 

inzameling voor verzorgen welke stromen apart ingezameld kunnen worden en wat daarvoor de meest 

effectieve methode is. Dit is afhankelijk van de mate van verstedelijking van de gemeente en de 

bevolkingssamenstelling van een wijk. 

 

Tot slot 

Ik verwacht u met deze informatie een goed beeld te hebben gegeven over de mogelijkheden om de 

resultaten van de gemeente Koggenland te brengen naar de landelijke doelstelling van 159 kilo naar 

100 en uiteindelijk 30 kilo restafval per inwoner per jaar. Dit vraagt om een juiste combinatie van 

serviceprikkels én een prijsprikkel waarmee uw inwoners beloond worden voor een goede 

afvalscheiding. Als u daar behoefte aan heeft behoort een toelichting aan u uiteraard tot de 

mogelijkheden. Graag ga ik met u het gesprek aan om de gemeente Koggenland te brengen naar een 

zo hoog mogelijk milieurendement tegen een gemiddelde afvalstoffenheffing. 

 

Met vriendelijke groet, 

HVC 

 

 

 

 

Gertjan de Waard 

directeur Inzameling 
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