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Met dit memo informeer ik u graag over de eerste effecten van ons nieuwe afvalbeleid.
In december 2019 heeft uw raad unaniem ingestemd met het Afvalplan 2020. Het plan
beschreef acties om te komen tot een verlaging van de hoeveelheid restafval in de
gemeente. De doelstelling die we met elkaar hebben vastgelegd in het Afvalplan was “een
substantiële verlaging van de hoeveelheid ongescheiden restafval richting de landelijke norm
van 100 kilo restafval per persoon in 2020”. Uitgangspunt daarbij was het verhogen van de
service op grondstoffen en het verlagen van de service op restafval. Dat betekent in de
praktijk het aanbieden van containers aan huis voor de inzameling van grondstoffen aan huis
en een kleinere restafvalcontainer die minder vaak wordt geleegd.
Vanaf maart 2020 zagen we door de coronacrisis een stijging van het aanbod huishoudelijk
afval. Een combinatie van thuiswerken, thuisbezorgen, klussen en opruimen zorgde voor een
stijging van zo’n 30% waarbij vooral veel verpakkingsmateriaal zoals oud papier en karton
werd aangeboden.
In lijn met het beleid om de service op grondstoffen te verhogen, zijn we daarom vorig jaar
gestart met het aanbieden van containers aan huis voor de inzameling van oud papier en
karton (OPK) en plastic verpakkingen, blik en drankenkartons (PBD).
In maart dit jaar hebben alle bewoners van een laagbouwwoning een container voor groentefruit- en tuinafval (gft) gekregen. Ook werden de oude rolcontainers voor restafval vervangen
door een nieuwe, kleinere container. Alle containers zijn geproduceerd van gerecycled
plastic (oude containers). Vervolgens is vanaf april 2021 het alternerend inzamelen van start
gegaan: de ene week wordt het gft-afval ingezameld, de andere week het restafval. In de
maanden mei tot en met september wordt het gft-afval wekelijks ingezameld, in de andere
maanden om de week.

Resultaten restafval
Er zijn in maart 2021 4196 rolcontainers uitgedeeld voor het inzamelen van restafval aan
huis. Een deel van de laagbouwwoningen maakt gebruik van ondergrondse containers voor
het inzamelen van restafval. Bijvoorbeeld de bewoners van Plantage de Sniep, Biesbosch en
Anne Frankwijk.

Restafval in tonnen
2000
1900
1800
1700
1600
1500
1400

Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021

Aantal inwoners Diemen
32000
31000
30000
29000
28000

Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021

Restafval per inwoner per jaar (in kilo's)
240
230
220
210
200

2019
Kilo per inwoner

2020

2021

De effecten van de corona-crisis en de lockdown zijn duidelijk zichtbaar in de toename van
het aanbod restafval in 2020. In het tweede kwartaal van 2021 lijkt het effect van het nieuwe
afvalbeleid zichtbaar te worden. We zien een voorzichtige daling van het aanbod restafval.
De prognose van Meerlanden is dat we dit jaar 214 kilo restafval per inwoner aanbieden
tegen 236 kilo in 2020 en 223 kilo in 2019.

Resultaten gft-afval
Er zijn in maart 2021 5446 rolcontainers uitgedeeld voor de inzameling van gft-afval aan
huis. Het effect hiervan is duidelijk zichtbaar in de hoeveelheid ingezameld gft-afval in het
tweede kwartaal van dit jaar.
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Alle ondergrondse verzamelcontainers voor het gft-afval zijn inmiddels verwijderd.
Van de vrijgekomen locaties zijn er 50 bestraat en worden er 112 ingeplant met gras, planten
of bomen.

De bewoners van de hoogbouw in Diemen Noord en Diemen Centrum zijn inmiddels
bevraagd over hun bereidheid om het gft-afval apart in te zamelen. Bij de nieuwe
appartementencomplexen op Plantage de Sniep en op de Punt Sniep zijn inmiddels de
eerste afgesloten containers voor gft-inzameling geplaatst. Alle bewoners van deze
appartementen ontvangen binnenkort van Meerlanden een pasje met gebruiksaanwijzing en
scheidingswijzer om gebruik te kunnen maken van deze containers.

Resultaten PBD (plastic verpakkingen, blik en drankenkartons)
Er zijn op vrijwillige basis 1582 rolcontainers aan huis uitgedeeld.
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Er worden nog steeds containers aangevraagd en thuisbezorgd. Dit blijft ook in de toekomst
mogelijk.

Resultaten OPK (oud papier en karton)
Er zijn op vrijwillige basis 1265 containers aan huis uitgedeeld.
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Er worden nog steeds containers aangevraagd en thuisbezorgd. Dit blijft ook in de toekomst
mogelijk.

Scholen
Alle scholen hebben voorzieningen gekregen om het afval gescheiden in te zamelen en aan
te bieden. Bij de introductie van deze voorzieningen hebben de scholen een lesprogramma
gevolgd over afval scheiden en zwerfafval.

Vervolg
We zien dus langzaam maar zeker dat het nieuwe beleid z’n vruchten af gaat werpen. Maar
we zijn er zeker nog niet. De landelijke doelstelling van het programma Van Afval Naar
Grondstof (VANG) van maximaal 100 kilo huishoudelijk restafval met een
scheidingspercentage van 79% is nog ver weg. Voor 2025 wordt zelfs uitgegaan van
maximaal 30 kilo huishoudelijk restafval per inwoner per jaar. Dat gaat niet alleen lukken met
afval scheiden; preventie en hergebruik zijn hierbij noodzakelijk. Op landelijk niveau wordt
hier onder andere aan gewerkt door het ontwikkelen van regelingen om de
productenverantwoordelijkheid uit te breiden en te komen tot ketensluiting.
Naast het aanbieden van voorzieningen is het dus van belang om onze inwoners te blijven
informeren en bewustwording te creëren over nut en noodzaak van afval scheiden, het
voorkomen van afval en het belang van hergebruik. Op het Recycleplein is hiertoe een
nieuwe container geplaatst om bruikbare spullen voor de kringloopwinkel te verzamelen. Bij
de entree van het plein en bij de container is een informatiebord geplaatst.
De komende periode gaan we kijken naar het verfijnen van het inzamelsysteem en naar het
aanpassen van de ondergrondse voorzieningen. Met name bij de hoogbouw kunnen de
mogelijkheden om afval gescheiden aan te bieden flink worden uitgebreid. Ook wordt
gekeken naar optimalisatie van het gebruik van het Recycleplein en de mogelijkheden voor
het halen en brengen van grofvuil. We werken hierbij nauw samen met onze afvalinzamelaar
Meerlanden en maken gebruik van hun kennis en ervaring, ook uit andere gemeenten.
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