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Laagbouw en appartementen

Eind 2016 is er een aantal wijzigingen in de afvalinzameling
doorgevoerd. De gemeente Rijssen-Holten gaat binnenkort de
wijzigingen en het bereikte resultaat evalueren. Ook wordt
nagedacht over andere maatregelen om de hoeveelheid restafval
verder te verminderen. In 2017 is er 131 kg/inw restafval
opgehaald. Daarmee is al een grote stap gezet in de richting van de
beoogde 100 kg/inwoner in 2020.

Afhankelijk van het type woning verschilt de wijze van
afvalinzameling. Minicontainers zijn beschikbaar voor
laagbouwwoningen. Verzamelcontainers voor appartementen
en flats. In de vragenlijst hebben bewoners van beide typen
woningen hierdoor deels andere vragen gekregen.

Aan leden van het Rijssen-Holtenpanel is in de periode van 2 juli
2018 tot en met 14 juli 2018 hun mening gevraagd over het
functioneren van de afvalinzameling en de voorkeuren over de
verschillende mogelijkheden om de ambitie van 100 kg/inwoner te
bereiken.

De resultaten worden meegenomen bij het verder uitwerken van
het afvalbeleid.

In de rapportage is waar nodig een onderscheid gemaakt tussen
beide typen woningen.

Samenvatting van de resultaten
In dit factsheet is een samenvatting gegeven van de resultaten.
In het tabellenboek zijn alle uitkomsten van het onderzoek,
alsmede de vragenlijst opgenomen.

Respons
In totaal hebben 546 personen de vragenlijst ingevuld. De respons
komt hierdoor op 80%. De resultaten van de peiling zijn
representatief voor de inwoners van Rijssen-Holten vanaf 18 jaar.
In enkele hierop volgende figuren komt het totale percentage
boven de 100 uit. Dit komt omdat respondenten meerdere
antwoorden konden aankruisen.
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Samenvatting
Ruime meerderheid inwoners tevreden met
afvalinzameling
De meerderheid van de inwoners is tevreden met de afvalinzameling;
12% is zeer tevreden en 54% is tevreden. Van de inwoners is 21% niet
tevreden of ontevreden, 12% ontevreden en 2% zeer ontevreden.
De afvalinzameling verschilt tussen laagbouw en appartementen.
Daarom is aan beide groepen inwoners deels andere vragen gesteld.

Naar afvalsoorten:
Volgens een meerderheid is de inzamelfrequentie precies genoeg:
• Restafval: 61% laagbouw-, 64% appartementbewoners
• PMD : 56%
• GFT: 69%
Een klein deel van de alle inwoners wil meer betalen voor vaker
ophalen:
• Restafval (€ 60,- p/j): 11% laagbouw-, 6% appartementbewoners
• PMD (€ 25,- p/j): 15%
• GFT (€ 25,- p/j): 4%
Van de appartementbewoners vindt 65% dat voldoende PMD containers
en recyclezakken beschikbaar zijn, 37% wil het GFT-afval graag
gescheiden afvoeren.

Oud papier
Ruim driekwart van de inwoners brengt zijn oud papier naar of laat zijn
oud papier ophalen door een vereniging. Bijna tweederde (63%) is (zeer)
tevreden met de wijze van inzameling van het oud papier.

Wijkcontainers
Het gebruik van de wijkcontainers verschilt sterk. Glas wordt door 83%
van de inwoners vaak of soms naar deze container gebracht, kleding
brengt 45% naar de betreffende containers. Voor PMD en luiers zijn deze
percentages respectievelijk 21% en 9%. Een klein deel van de gebruikers
van deze containers wil graag meer containers in de wijk.

Houding tegenover afvalscheiding
Negen op de tien personen geeft aan zich bezig te houden met
afvalscheiding, maar éénderde gooit afval dat gaat stinken in de
container die het eerst wordt geleegd.

Motivatie meer afvalscheiding
Ruim de helft van de inwoners vindt kostenbesparing en
milieubewustzijn een belangrijke stimulans om meer afval te scheiden.
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Ophaalfrequentie
Bijna tweederde van de laagbouwinwoners vindt het
aantal keer legen van het restafval precies genoeg (61%).
7% vindt het te veel en 2 % van de inwoners heeft geen
mening. Van de respondenten vindt 30% de
ophaalfrequentie te laag.

Euro 60,- p/j extra betalen
Van deze 30% wil 37% wel € 60,- extra per jaar betalen
voor een lediging van 1 keer per 2 weken.
Terugrekenend naar het totaal aantal laagbouwbewoners is dit 11%.
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Ophaalfrequentie

Vaker ophalen

Een meerderheid vindt het aantal keer legen van het
PMD precies genoeg (56%). 2% vindt het te veel en
eveneens 2 % van de inwoners heeft geen mening. Van
de respondenten vindt 40% de ophaalfrequentie te laag.

Aan de inwoners die de ophaalfrequentie te laag vond
(40%) is gevraagd of het PMD-afval vaker dient te
worden opgehaald. 87% wil dat de container vaker
wordt geleegd. Op het totaal van alle laagbouwbewoners is dit 35%.

Euro 25,- p/j extra betalen
Van deze 87% wil 43% wel € 25,- extra per jaar betalen
voor een lediging van 1 keer per 2 weken.
Terugrekenend naar het totaal aantal laagbouwbewoners is dit 15%.
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Ophaalfrequentie

Vaker ophalen

Meer dan tweederde van de laagbouwinwoners vindt
het aantal keer legen van het GFT precies genoeg (69%).
21% vindt het te veel en 2 % van de inwoners heeft geen
mening. Van de respondenten vindt 8% de
ophaalfrequentie te laag.

Aan de inwoners die de ophaalfrequentie te laag vond
(8%) is gevraagd of het GFT-afval vaker dient te worden
opgehaald. 90% wil dat de container vaker wordt
geleegd. Op het totaal van alle laagbouw-bewoners is
dit 7%.

Euro 25,- p/j extra betalen
Van deze 90% wil 59% wel € 25,- extra per jaar betalen
voor een wekelijkse lediging in de zomer. Terugrekenend
naar het totaal aantal laagbouw-bewoners is dit 4%.
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Appartementen
Van de deelnemers woont een kleine 10% in een appartement. Aan
deze groep zijn vragen, specifiek voor de afwijkende methode van
inzameling, gesteld.
Restafval inzamelfrequentie
Van de appartementbewoners vindt 64% de inzamelfrequentie precies
genoeg, 2% vindt het te veel en 5% weet het niet. De
inzamelfrequentie van restafval dient volgens 28% verhoogd te
worden. Van deze groep wil 23% € 60,- per jaar meer betalen voor
lediging 1x per 2 weken. In totaal is dit 6% van alle appartementbewoners.
PMD containers en recyclezakken
Van de appartementbewoners vindt 65% dat er voldoende PMD
containers en recyclezakken beschikbaar zijn, 16% vindt dat deze te
weinig beschikbaar zijn en 3% te veel.
GFT apart inzamelen
Van de appartementbewoners wil 37% het GFT-afval graag gescheiden
afvoeren, de helft (51%) niet.
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Oud papier
Alle inwoners
Wijze inzameling

Tevredenheid inzameling

Ruim driekwart van de inwoners brengt zijn oud papier naar of laat zijn oud papier
ophalen door een vereniging, 19% brengt het naar een afvalbrengpunt en 4% gooit het
oud papier bij het restafval.

Een meerderheid (63%) is (zeer) tevreden met de wijze van inzameling van het oud
papier. (Zeer) ontevreden is 11% van de inwoners, 18% is niet tevreden of
ontevreden.
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Wijkcontainers
Alle inwoners
Gebruik van wijkcontainers

Aantal locaties wijkcontainers

Het gebruik van de wijkcontainers verschilt sterk. Glas wordt door 83% van
de inwoners vaak of soms naar deze container gebracht, kleding brengt 45%
naar de betreffende containers. Voor PMD en luiers zijn deze percentages
respectievelijk 21% en 9%.

Aan de inwoners die gebruik maken van een wijkcontainer is de mening
gevraagd naar het aantal locaties van deze containers. Een beperkt deel van
de inwoners vindt het aantal locaties te weinig. Voor glas is dit 6%, voor PMD
17%, voor kleding 10% en voor luiers 23%.
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Afval scheiden, nu en in de toekomst
Alle inwoners
Aan inwoners zijn stellingen voorgelegd over hoe zij staan tegenover afvalscheiding en wat voor hun een motivatie zou zijn om meer afval te scheiden.

Houding tegenover afvalscheiding
• Negen op de tien personen geeft aan zich bezig te
houden met afvalscheiding.
• Eén op de vijf gooit soms het keukenafval (binnen) bij
het restafval
• Eén op de vijf geeft aan dat het niet altijd duidelijk is
wat er wel of niet in de GFT container hoort

Motivatie meer afvalscheiding
• Ruim de helft vindt kostenbesparing een belangrijke
stimulans om meer afval te scheiden
• De helft vindt dat door afval beter te scheiden, de
grijze container minder vaak opgehaald hoeft te
worden, zodat de kosten omlaag kunnen

• Eén op de tien zegt dat er niet altijd voldoende ruimte
in de GFT container is

• Ruim de helft vindt dat iemand die meer restafval
aanbiedt, tegen extra kosten een extra
restafvalcontainer kan gebruiken

• Eénderde gooit afval dat gaat stinken in de container
die het eerst wordt geleegd

• Ruim de helft vindt milieubewustzijn een belangrijke
stimulans om meer afval te scheiden
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Colofon
Dit onderzoek is uitgevoerd door Kennispunt Twente

Contactgegevens:

Kennispunt Twente, Nijverheidsstraat 30, 7511 JM Enschede
Telefoon 053- 487 67 20

kennispunttwente@regiotwente.nl
www.kennispunttwente.nl
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