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Inleiding
Zaanstad wil in de komende jaren nog meer en op een betere manier afval gescheiden
inzamelen. Gemiddeld mag elke inwoner maximaal 100 kg restafval produceren, terwijl dat in
Zaanstad momenteel om 260 kg gaat. Ongeveer 70% van dit afval bestaat uit grondstoffen,
die kunnen worden hergebruikt. Het bevat waardevolle grondstoffen, zoals plastic, papier,
groente-, fruit- en tuinafval, glas en textiel. Nu wordt dit vooral nog verbrand. Deze aparte
ingezamelde grondstoffen leveren bovendien vaak geld op, terwijl het verbranden ervan
steeds duurder wordt. Doorgaan op de huidige voet zal dit in de toekomst leiden tot een
stijging van de Afvalstoffenheffing.
Aan het Zaanpanel is een aantal vragen voorgelegd over duurzamere afvalinzameling. De
belangrijkste vraag ging over de voorkeur voor één van de scenario’s met maatregelen. Deze
scenario’s zijn ontwikkeld om een belangrijke afname van restafval te kunnen realiseren, met
voor huishoudens in buurten met vooral laagbouwwoningen andere scenario’s dan voor
huishoudens in hoogbouw.
Hieronder staan de belangrijkste resultaten.
respons
Het Zaanpanel (ruim 2.300) ontving eind januari 2015 een uitnodiging voor de enquête. Deze
is door ruim 1.350 panelleden ingevuld (respons = 56%). De uitkomsten geven vooral een
indicatie omdat het panel niet representatief (genoeg) is voor alle huishoudens van Zaanstad.
Het aantal oudere inwoners (50 t/m 65 jaar) is sterker vertegenwoordigd, net als het aantal
hoger opgeleiden. Daarnaast is het aandeel vrouwen kleiner dan in vergelijking met geheel
Zaanstad. Voor de analyse van de onderzoeks-resultaten is dit keer niet gecorrigeerd voor
leeftijd en geslacht, omdat de verwachting is dat de resultaten, met of zonder weging, niet
veel van elkaar zullen afwijken. Hoe dan ook, de resultaten zijn vooral als een signaal op te
vatten van een groep Zaanse inwoners, die (ook) via het Zaanpanel zijn of haar stem kunnen
laten horen.
afvalvoorzieningen hoog- en laagbouw
Van het panel woont 15% in een hoogbouwwoning en 85% in een laagbouwwoning.
laagbouw

hoogbouw

Huishoudens in een laagbouwwoning hebben bijna allemaal de beschikking over grijze
containers voor restafval (88%), groene containers voor groente-, fruit- en tuinafval (88%) en
een blauwe container voor papier (54%). Een klein deel brengt de afval naar ondergrondse of
bovengrondse containers (8%). Daarnaast wordt (bij de categorie ‘anders’) aangegeven dat
men de beschikking heeft over paars/zwarte composteerbakken, biobakken en gele
vuilniszakken (“composteerbak (met wormen) om het grootste deel van het gft-afval te
composteren. Enkele jaren geleden verstrekt door de gemeente”). Plastic brengt men naar
een aparte verzamelcontainer, papier naar een sportvereniging of basisschool of wordt twee
keer per maand opgehaald door een particulier. Melding wordt ook gemaakt van kleding naar
textielbakken, klein chemisch afval in daarvoor bestemde inzamelmogelijkheden.
scheiding plastic, papier, glas en gft
Aan het panel is vervolgens – per afvalsoort - gevraagd of men plastic, gft (alleen aan
mensen in laagbouw), papier en glas gescheiden aanbiedt. Aan degenen die dit niet altijd
doet, is gevraagd naar hun redenen hiervoor.
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laagbouw
scheiden van

(bijna) soms wel,
altijd soms niet

hoogbouw
nooit

totaal

(bijna) soms wel,
altijd soms niet

nooit

totaal

plastic

59%

14%

27%

100%

45%

14%

41%

100%

papier

94%

2%

4%

100%

84%

8%

8%

100%

glas

88%

7%

6%

100%

81%

10%

9%

100%

gft

68%

18%

14%

100%

100%

Uit de bovenstaande cijfers kan worden geconcludeerd dat huishoudens in de laagbouw hun
afval vaker scheiden dan huishoudens in de hoogbouw. Plastic wordt door 59% van de
huishoudens in laagbouw gescheiden tegenover 45% in hoogbouw. Bij het apart scheiden
van papier, dat bijna iedereen wel doet, gaat het om 94% resp. 84%. Bij het scheiden van
glas gaat het om 88% resp. 81%. Aan degenen die het afval niet altijd scheidt, is
doorgevraagd naar de redenen.
plastic
laagbouw (in %)

Wat is de reden dat u plastic niet altijd scheidt?

rangorde hoogbouw (in %)

rangorde

Ik heb geen ruimte in/bij mijn huis

41

1

41

1

De verzamelcontainer staat te ver weg

31

2

36

2

Het afval is soms te vies om tijdelijk te bewaren

28

3

17

4

Dat kost mij (soms) teveel moeite

25

4

10

5

Ik wist niet dat dat kon / weet niet waar een verzamelcontainer hiervoor staat

18

5

18

3

De verzamelcontainer staat voor mij niet op een logische plek

12

6

10

5

Het is niet de moeite, ik heb te weinig afval

11

7

9

7

Daar zie ik het nut niet van in

7

8

8

8

Anders

8

17

De top drie van redenen om plastic afval niet te scheiden is 1. geen ruimte in / bij het huis, 2.
de verzamelcontainer staat te ver weg en 3. het afval is soms te vies om tijdelijk te bewaren.
De eerste reden (geen ruimte) is voor zowel bewoners van hoogbouw als van laagbouw de
belangrijkste. De reden dat de container te ver weg staat geldt vooral voor hoogbouw (36%)
en in iets mindere mate voor laagbouw (31%). Dat het afval soms te vies is om te bewaren,
geldt vooral voor bewoners van laagbouw (28%).
gft
laagbouw (in %)

rangorde

Het afval stinkt (soms) of trekt ongedierte/vliegjes aan

43

1

Het is niet de moeite, ik heb te weinig afval

21

2

Dat kost mij (soms) teveel moeite

19

3

Ik heb geen ruimte in/bij mijn huis

19

3

7

5

Wat is de reden dat u gft niet altijd scheidt?

Daar zie ik het nut niet van in
Anders

33

De vraag over het niet-scheiden van gft is alleen gesteld aan de huishoudens in laagbouw.
De belangrijkste reden is duidelijk: afval stinkt (soms) of trekt ongedierte / vliegjes aan.
papier en glas
papier (in %)

rangorde

glas (in %)

rangorde

Ik heb geen ruimte in/bij mijn huis

37

1

33

2

De verzamelcontainer staat te ver weg

27

2

38

1

Het is niet de moeite, ik heb te weinig afval

18

3

28

3

Dat kost mij (soms) teveel moeite

17

4

23

4

De verzamelcontainer staat voor mij niet op een logische plek

12

5

10

6

Daar zie ik het nut niet van in

10

6

5

7

4

7

3

8

8

14

5

Wat is de reden dat u papier en/of glas niet altijd scheidt?

Ik wist niet dat dat kon / weet niet waar hier een verzamelcontainer voor staat
Het afval is soms te vies om tijdelijk te bewaren

-

Anders

21

11

Een klein percentage van de huishoudens doet niet of meestal niet aan het scheiden van
papier of glas. De belangrijkste reden om dit niet te doen (papier) is dat men geen ruimte
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heeft in/om het huis of dat de verzamelcontainer te ver weg staat. Voor het niet apart
afscheiden van glas zijn dit ook de belangrijkste redenen, maar dan in omgekeerde volgorde.
stellingen over het scheiden van afval
Aan het eind van dit vragenblok is het panel een aantal stellingen voorgelegd over mogelijke
1
redenen waarom men aan afvalscheiding kan doen .

De meeste panelleden zijn het er (zeer) mee eens dat het scheiden van afval niet veel moeite
kost (85%), dat het normaal is dat men dit doet (88%) en dat men dit doet omwille van het
milieu. Minder eens is men het met de stelling, dat het logisch is dat je meer betaalt als je je
afval niet scheidt.
voorkeur scenario van maatregelen
Aan het Zaanpanel zijn scenario’s van maatregelen voorgelegd waarmee een belangrijke
afname van restafval kan worden gerealiseerd. Voor de hoogbouw zijn er de volgende
scenario’s: er komen voldoende voorzieningen voor de inzameling van papier, karton en gft.
De verzamelcontainers (ondergronds of boven-gronds) voor restafval blijven gehandhaafd.
Extra voorzieningen komen er voor het gescheiden inzamelen van plastic en drankenkartons.

Overduidelijk gaat de voorkeur bij de huishoudens van de hoogbouw
uit naar scenario 3 ‘gemak zonder grijze bak’ (64%).

1

De laatste stelling ‘Ik houd mijn afval gescheiden, omdat het mij niet te veel moeite kost’ is voor deze grafiek
omgekeerd (was ‘ik houd mijn afval niet gescheiden, omdat het mij te veel moeite kost’).

4

Bij huishoudens van de laagbouw gaat de voorkeur uit naar het tweede scenario
‘verzamelcontainers voor plastic & drankenkartons op centrale plekken’ (51%). De andere
twee scenario’s krijgen vrijwel evenveel stemmen.
minicontainer voor oud papier en karton te gaan gebruiken
Ongeveer de helft van de huishoudens in de laagbouw heeft geen aparte voorziening voor
papierafval. Desgevraagd overweegt 27% van hen (10% zeker, 17% misschien) om een
minicontainer voor oud papier en karton te gaan gebruiken. Van de huishoudens die een
aparte minicontainer voor papier hebben of deze willen hebben, overweegt ruim een derde
om deze met de buren te delen.
informatie over afvalscheiding en de campagne ‘glas in het bakkie’
De informatie die de gemeente geeft over het nut van afvalscheiding stimuleert huishoudens
niet per se om verder aan afvalscheiding te doen. Bijna
vier op de tien panelleden staat neutraal tegenover deze
stelling. Drie op de tien panelleden vinden dat informatie
wel stimuleert, maar voor een even groot deel gaat dit
juist niet op.
De (landelijke) campagne ‘glas in het bakkie’, die enige
maanden voorafgaand van deze enquête is gevoerd, was
bij vier op de tien panelleden bekend. Stimuleert deze
campagne tot het vaker wegbrengen van glas naar de
glasbak? 14% van het panel zegt zeker gestimuleerd te
zijn door deze campagne (het merendeel (80%) doet dit
al, zie eerdere vraag over het scheiden van glas).
grofvuil
Het afgelopen jaar heeft 60% van het panel grofvuil naar de Milieustraat gebracht, 28% heeft
HVC verzocht om grofvuil op te halen.
In de (nabije) toekomst is het niet meer mogelijk grofvuil aan de weg te plaatsen maar moet
het direct - op afspraak - aan de chauffeur van HVC worden overhandigd. Op deze manier is
het niet meer mogelijk dat anderen grofvuil bij dat van u plaatsen. 45% van panel is het
desgevraagd niet eens met deze verandering, 41% wel.

Blipverts
Ruim de helft van het panel is bekend met Blipverts, de mini-milieustations voor de inname
van cd’s, dvd’s, adapters, e.d. Hiervan heeft driekwart weleens gebruik gemaakt.
tot slot
Aan het eind van de vragenlijst is de gelegenheid geboden voor suggesties. Dit heeft tot circa
60 bladzijden vol waardevolle suggesties geleid. Dit heeft tot circa tot vele suggesties, die
onderstaand zijn samengevat.
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Reden om plastic niet te scheiden / anders (laagbouw)
Wordt na gescheiden inzameling alsnog met restafval verbrand
Geen voorziening
Geen ruimte
Verzamelcontainer vol
overig
Reden om plastic niet te scheiden / anders (hoogbouw)
Geen voorziening
Wordt na gescheiden inzameling alsnog met restafval verbrand
Geen ruimte
Verzamelcontainer vol
overig
Reden om gft niet te scheiden / anders (laagbouw)
Geen voorziening
Opslag in huis niet mogelijk of gewenst
Allen t
Geen aanbod van gft
Teveel rolcontainers
Vies
Eigen compost
Onvoldoende vaak geleegd
Wordt na gescheiden inzameling alsnog met restafval verbrand
overig
Reden om papier niet te scheiden / anders
Geen voorziening
Teveel rolcontainers
Wordt na gescheiden inzameling alsnog met restafval verbrand
Verzamelcontainer vaak vol
Weinig aanbod
Suggesties gft
voorlichting
Controles en beboeten
voorzieningen
Keukenmanagement – beperken geuroverlast
Reinigen containers
Gratis compost en biocom verstrekken
Overweging minicontainer voor papier te gebruiken (toelichting)
Verenigingen halen op
Verzamelcontainer in de buurt
Te veel containers op woonerf
Aanvullende opmerkingen / ideeën
Achterdocht om motivatie van gemeente, het gaat hen om € besparen
Achterdocht over verwerking grondstoffen: alles wordt alsnog verbrand
Rolcontainers niet mooi, 3 = teveel
Stank-geur
Risico op dumpgedrag
Volle containers, rommel rondom containers
Het levert burgers wel last maar geen lust: scheiden van afval levert burger geen financieel voordeel op.
Bewustwording, communicatie is nodig
Er is weerstand tegen afname grofvuil service
Er is weerstand tegen halvering legen grijze bak
Er is behoefte aan meer verzamelcontainers, op logische plekken
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